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HOTĂRÂREA 

 nr. 35 din 25.11.2020 

                                                     

 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, în şedinţa din data de 

25.11.2020, în conformitate cu prevederile  art. 66 din Carta Universităţii şi prevederile art. 213 

alin. 13 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere cu numărul de înregistrare  

706/23.11.2020 privind susţinerea examenului de finalizare studii pentru programul de studii 

universitare de licenţa „Cinematografie, fotografie, media (comunicare audiovizuală: 

scenaristică, publicitate media, filmologie)” cu Universitatea Națională de Artă Teatrală și 

Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din Bucureşti. Propunerea fi înaintată Senatului 

universitar. 

 

Art. 2. Se aprobă solicitarea  Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic 

(DPPD) cu numărul de înregistrare 482/23.11.2020 privind calendarul de organizare şi 

desfăşurare a Programului postuniversitar de educaţie permanentă „Competenţa antreprenorială 

- dimensiune a dezvoltării profesionale a cadrelor didactice universitare (ANTREPROF)”:  

 înscrierea cursanţilor (27 noiembrie - 4 decembrie 2020);  

 înmatricularea cursanţilor (7 decembrie - 10 decembrie 2020);  

 desfăşurarea cursurilor (11 decembrie - 14 februarie 2021);  

 examen de absolvire (20 februarie 2021).  

    Propunerea fi înaintată Senatului universitar. 

 
Art. 3. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Fonduri Europene și Informatizare cu 

numărul de înregistrare 597/03.11.2020, având în vedere semnarea acordului instituțional privind 

contractul „HUB-UCv - Centru Suport pentru Proiecte CD Internaționale pentru regiunea 

Oltenia”, privind: 

 

 Înființarea centrului regional suport pentru proiecte de cercetare – dezvoltare cu denumirea: 

HUB-UCv - Centru Suport pentru Proiecte CD Internaționale pentru regiunea Oltenia; 

 Locația acestui centru este la adresa B-dul Decebal, nr.107 , Craiova, clădirea INCESA; 

 Regulamentul de înființare, organizare şi funcţionare a HUB-UCv - Centru Suport pentru 

Proiecte CD Internaționale pentru regiunea Oltenia. 
       Propunerea fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 4. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Fonduri Europene și Informatizare cu 

numărul de înregistrare 596/03.11.2020 privind demararea procedurii de selecție prin concurs a 

experților pe termen lung, comisia de concurs, comisia de contestații și calendarul pentru 

R O M Â N I A 
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