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HOTĂRÂREA 

 nr. 25 din 24.09.2021 

                                                     

 

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

24.09.2021, 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 structura cadru pentru anul universitar 2021/2022, pentru studii 

universitare de licență și master. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 2. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 898/09.09.2021 de la Facultatea 

de Inginerie Electrică privind modificări valabile pentru sesiunea februarie 2022 la Comisia nr. 5 

de la Specializarea Inginerie electrică aplicată în protecţia şi managementul mediului – master, 

deoarece doi membri sunt indisponibili. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 3. Se aprobă ca Procedura de redistribuire a locurilor bugetate disponibilizate, 

pentru anul I, la programele de studii universitare de licență  din cadrul  Universității din 

Craiova  după sesiunea de admitere din septembrie 2021 să fie aplicată și pentru programele de 

master. 
 
Art. 4. Se aprobă menținerea tarifelor de cazare la căminele studenţeşti ale Universităţii 

din Craiova, pentru anul universitar 2021-2022, în același cuantum ca în anul anterior 

universitar. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 5. Se aprobă raportul de evaluare internă şi declanşarea procedurii pentru evaluarea 

externă periodică de către ARACIS a programului de studii de licenţă Ingineria şi protecţia 

mediului în agricultură, domeniul de licenţă Ingineria mediului, din structura Facultăţii de 

Horticultura, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi în baza Ghidului Activităţilor de 

Evaluare a Calităţii Programelor de Studii Universitare şi a Instituţiilor de învăţământ Superior. 

Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 6. Se aprobă cererea cu numărul de înregistrare 5223/21.09.2021 privind repetarea 

anului universitar în anul 2021 - 2022 din motive medicale. 

 

Art. 7. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare  114/21.09.2021 de la Facultatea 

de Științe privind calendarul alegerilor și componența comisiei electorale pentru ocuparea a trei 
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