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HOTĂRÂREA 

 nr. 8 din 23.03.2022 

                                                     

 

Consiliul de Administrație al Universității din Craiova, în ședința din data de 23.03.2022, 

în conformitate cu prevederile  art. 66 din Carta Universității și prevederile art. 213 alin. 13 din 

Legea Educației Naționale nr. 1/2011,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

Art. 1. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 1360/23.02.2022 de la 

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu de a susţine examenul de finalizare a studiilor 

pentru programul de studii universitare de licenţă Pedagogia învăţământului Primar şi Preşcolar, 

promoţia 2022, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Drept şi Administraţie Publică, la 

Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 2. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere cu numărul de înregistrare 

551/15.03.2022, ca urmare a organizării examenului de finalizare de studii pentru programul de 

studii de licenţă: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - Târgu-Jiu, Facultatea de Litere 

privind comisia de examen şi calendarul de desfăşurare a examenului de finalizare dc studii pentru 

acest program. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 3. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere cu numărul de înregistrare 553/15.03.2022 

privind modificarea comisiei examenului de finalizare de studii pentru Programul postuniversitar 

de conversie în Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, ca urmare a aprobării comisiei 

pentru susţinerea examenului de finalizare a studiilor pentru programul Pedagogia învăţământului 

primar şi preşcolar, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu. Propunerea va fi înaintată 

Senatului universitar. 

 

Art. 4. Se aprobă raportul de evaluare internă și declanșarea procedurii pentru evaluarea 

externă periodică de către ARACIS a programului de studii de licență Drept (IFR), domeniul de 

licență Drept, din structura Facultății de Drept, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și 

în baza Ghidului Activităţilor de Evaluare a Calităţii Programelor de Studii Universitare și a 

Instituţiilor de Învăţământ Superior. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 5. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Programe de Studii și Asigurarea Calităţii cu 

numărul de înregistrare 1510/22.03.2022 privind calendarul concursului de admitere precum şi 

condiţiile de admitere la programele de conversie profesională şi la programele postuniversitare 

de formare şi dezvoltare profesională continuă ce se vor derula pe parcursul anului universitar 
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