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HOTĂRÂREA 
 nr. 15 din 05.06.2019 

 
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
05.06.2019, 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 Inginerie Electrică privind susţinerea examenului 
de diplomă în sesiunea iulie 2019, pentru doi  absolvenţi ai promoţiei 2016, de la specializările  
Inginerie şi protecţia mediului în industrie (IF) și Informatică industrială (IF). 
 

Art. 2. Se aprobă solicitarea Facultății de Drept privind susţinerea examenului de licenţă în 
sesiunea iulie/septembrie 2019 a trei absolvenţi (promoțiile 2017, 2018), Domeniul Drept, 
specializarea Drept, forma de învățământ cu frecvență redusă, care nu au susţinut sau nu au 
promovat examenul de licenţă în anii anteriori. 

Art. 3. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Relații Internaționale și Imagine Academică 
privind scoaterea la concurs a unui post de inginer pentru postul de televiziune Teleuniversitatea 
TV (TeleU). 

Art. 4. Se aprobă, având în vedere demisa din funcția expert 8 mentorat/coaching, din 
cadrul proiectului „Profesori buni pentru copii fericiți”, membrii comisiei de selecție și de 
contestații precum și calendarul concursului. 

Art. 5. Se aprobă angajarea unui cercetător științific, gradul I, pe o perioadă determinată de 
un an, pe proiecte de cercetare, la Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Caracal. 

 
Art. 6. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe privind continuarea  pe perioadă 

determinată de un an, a activității tehnicianului din cadrul Departamentului de Fizică. 

Art. 7. Se aprobă cererile cu numerele de înregistrare 1556/04.03.2019 și 1683/05.03.2019 
pentru susţinerea examenului de licenţă la Universitatea din Craiova,  Facultatea de Ştiinţe Sociale 
în sesiunea iulie 2019 a doi absolvenţi ai Universităţii Spiru Haret din Bucureşti, Facultatea de 
Relaţii Internaţionale, Istorie şi Filosofie, domeniul Istorie, specializarea Istorie, învăţământ cu 
frecvenţă, promoţia 2013. Propunerea va fi trimisă Senatului universitar. 
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