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HOTĂRÂREA 

 nr. 18 din 27.05.2021 

                                                     

 

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

27.05.2021, 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 înaintarea documentației pentru validare de către Autoritatea Naţională 

pentru Calificări (ANC) a calificării universitare Ingineria mediului corespunzătoare 

programului de studii universitare de licenţă Ingineria mediului, domeniul de licenţă Ingineria 

mediului, precum şi solicitarea privind introducerea în Registrul Naţional al Calificărilor din 

Învăţământul Superior a acestei calificări. Propunerea va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 2. Se aprobă înaintarea documentației pentru validare de către Autoritatea Naţională 

pentru Calificări (ANC) a calificării universitare Ingineria produselor alimentare 

corespunzătoare programului de studii universitare de licenţă Ingineria produselor alimentare, 

domeniul de licenţă Ingineria produselor alimentare precum şi solicitarea privind introducerea 

în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior a acestei calificări. Propunerea va 

fi înaintată Senatului universitar. 
 

Art. 3. Se aprobă raportul de evaluare internă şi declanşarea procedurii pentru autorizarea 

de funcţionare provizorie a programului de studii de licenţă Ingineria produselor alimentare, 

domeniul de licenţă Ingineria produselor alimentare, la propunerea Facultăţii de Horticultură, 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. 4. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 94/14.05.2021 de la Facultatea de 

Litere - Centrul de Limbi Moderne Interlingua privind stabilirea tarifului pentru testele de 

evaluare a nivelului de competentă lingvistică la limba română în valoare de 400 lei. Propunerea 

va fi înaintată Senatului universitar. 

 

Art. 5. Se avizează cererea cu numărul de înregistrare 2600/27.05.2021 privind susținerea 

examenului de finalizare studii universitare de licență la o altă universitate. Propunerea va fi 

înaintată Senatului universitar. 
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