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Hotararea Senatului Universitatii din Craiova nr. 2
din data de 28 februarie 2022

Senatul Universitatii din Craiova, in ~edinta din 28 februarie 2022, in eonformitate eu
prevederile artieolului 62 din Cal'ta Universitatii ~i in eonformitate eu prevederile art. 213,
alin.2 din Legea Edueatiei Nationale nr. 112011, eu modificarile ~i eompletarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. I. Se aproba Raporlul privind execu/ia Bugelufui de veniluri .}ichelluieli pe anul 2021
a/ Universila{ii din Craiova.

Art. 2. Se aproba Raportul de aetivitate al Senatului universitar pentru anul 2021.

Art. 3. Se aproba asocierea Universitatii din Craiova la consortiului "European Cross
Border University" Impreuna cu alte 9 universitati din Spania, Franta, Italia,Slovenia, Germania,
Polonia, Letonia, Bulgaria ~i semnarea conventiei de colaborare.

Art. 4. Se aproba Procedura de primire /a studii .}i ~'colarizare a candida/ilor celii/eni
straini in anul universilar 2022-2023.

Art. 5. Se aproba amendarea Me/od%giei deru/arii activi/a!ilor didactice in sis/em on-
line la Universilalea din Craiova, astfel: daca incidenta cazurilor COVID 19 scade sub 6 la l1lie, In
l11unicipiul Craiova ~i 'in l1lunicipiul Drobeta-Turnu Severin, activitatile practice se vor desTa~ura
fa~a 'in rata (cu prezenta fizidt).

Art. 6. Se aproba calendarul concursului de admitere pentru studii universitare de licenta
~i master, sesiunea iulie 2022 ~i sesiunea septembrie 2022.

Art. 7. Se aproba calendarul concursului de admitere pentru studii universitare de doctorat
pentru rom{lIli de pretutindeni, cetateni straini din state UE ~i cetateni straini din state terte UE,
pentru anui universitar 2022-2023.

Art. 8. Se aproba ealendarul examenelor de lieentaldiploma ~i disertatie, calendarul
examenelor de absolvire, precum ~imodalitatea de desTa~urare a aeestor exal1lene pentru sesiunile
iunie-iulie 2022 ~i septembrie 2022, conform propunerilor facultatilor - adresa Prorectoratului
Programe de Studii ~i Asigurarea Calitatii eu nr. 1045/23.02.2022.
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Art. 9. Se aproba taxele de admitere pentru candidatii cu cetatenie romana ~I pentru
candidatii straini, pentru anul universitar 2022-2023.

Art. 10.
2023.

Se aproba taxele de ~colarizare pentru studentii straini in anul universitar 2022-

Art. II. Se aprba taxele de ~colarizare pentru anul universitar 2022-2023 pentru ciclurile de
studii universitare de licenta, master ~i doctorat:

>- ciclul de studii universitare de licenta - 4000 lei;
>- ciclul de studii universitare de master - 5000 lei;
>- ciclul de sudii universitare de doctorat - 6000 lei.
Taxa de ~colarizare se va achita in doua tran~e egale.

Art. 12. Se aproba componenta comisiilor de evaluare pentru examenele de licentaJdiploma,
disertatie ~i absolvire, conform propunerilor facultatilor - adresa Prorectoratului Programe de
Studii ~i Asigurarea Calitatii cu nr. 1045/23.02.2022.

Art. 13. Se aproba componenta Comisiei de admitere pentru studentii straini in anul
universitar 2022-2023, conform adresei nr. 776/09.02.2022.

Art. 14. Se aproba solicitarea Prorectoratului Cercetare ~tiintifica ~i relatii cu mediul
economic cu nr. 66/07.02.2022 privind stabilirea cotei de regie pentru contractele de cercetare din
anu12022:

>- Cota de regie ce se va aplica pentru proiectele de cercetare aprobate in anul 2022 va fi de
15% din cheltuielile directe prevazute prin contract. Fac exceptie proiectele obtinute in
competitii nationale sau internationale pentru care normele prevazute in regulamentele
competitiilor stabilesc un alt procent.

>- In cazuri speciale legate de eligi bi litatea unor cheltuieli, asigurarea unor finantari
suplimentare, etc. ~i in baza unei solicitari a directorului de proiect, cota de regie poate sa
fie stabilita la 0 valoare ce depa~e~te procentul de 15% din cheltuielile directe.

>- Directorii de proiect pot solicita conducerii universitatii utilizarea In folosul proiectului a
unei sume In limita unui procent de 15% din sumele efectiv virate catre institutie sub
forma de regie.

>- Pentru proiectele de cercetare dintre lNCESA §i mediul socio-economic cota de regie este
de 10%.

Art. 15. Se aproba raportul de evaluare interna ~i declan~area procedurii pentru evaluarea
externa periodica de catre ARACIS a programului de studii universitare de licenta Ingineria
sistemelor multimedia, domeniul de licenta Ingineria sistemelor, din structura Facultatii de
Automatica, Calculatoare ~i Electronica, In conformitate cu prevederile legale in vigoare ~i in baza
Ghidului AClivitii!ilor de Evaluare a Calitii!ii Programelor de Studii Universitare ~i a Institu/iilor
de invii!iimanl Superior.

Art. 16. Se aproba raportul de evaluare interna ~i declan~area procedurii pentru evaluarea
externa periodica de catre ARACIS a programului de studii universitare de licenta Navigafie ~i
transport maritim ~ifluvial (la Drobeta-Turnu Severin), domeniul de licenta Inginerie marinii ~'i
naviga(ie, din structura Facultatii de Mecanica, In conformitate cu prevederile legale in vigoare ~i
in baza Ghidului Activitiifilor de Evaluare a Calitiifii Programelor de Studii Universitare ~'i a
inslilulii/or de inviiliimant Superior.
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Art. 17. Se aproba raportul de evaluare interna ~i declan~area procedurii pentru evaluarea
externa periodica de catre ARACIS a programului de studii universitare de licenta Ingineria
lramporlurifor ,\'i a traficului, domeniul de licenta Ingineria transporturilor, din structura
Facultatii de Mecanica, tn conformitate cu prevederile legale tn vigoare ~i tn baza Ghidului
Activita!ilor de Evaluare a Calita!ii Programelor de Studii Universitare ~i a Institu/ii/or de
inva{amant Superior.

Art. 18. Se aproba raportul de evaluare interna ~i declan~area procedurii pentru acreditarea
de catre ARACIS a programului de studii universitare de licenta Arte plastice (pictura ~i
Scufplura), domeniul de licenta Arle vizuale, din structura Facultatii de Teologie Ortodoxa, tn
conformitate cu prevederile legale tn vigoare ~i tn baza Ghidului Activita/ilor de Evaluare a
Calitatii Programelor de Studii Universitare ~i a Institu!ii/or de inva/amant Superior.

Art. 19. Se aproba propunerile facultatilor pentru cadre didactice asociate care vor realiza
activitati didactice tn regim plata cu ora tn semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022 -
adresa Prorectoratului Programe de Studii ~i Asigurarea Calitatii cu nr. 1045/23.02.2022.

Art. 20. Se aproba solicitarea cu nr. 12116.02.2022 privind sustinerea de ore In regim de
plata cu ora, la Facultatea de ~tiinte, Departamentul de Informatica, Universitatea din Craiova, In
semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022, de catre un asist. univ. dr. care nu mai este
cadru didactic titular al facultatii obtinand prin concurs un post de lector la alta universitate.

Art. 21. Se aproba solicitarea Facultatii de Drept cu nr. 56/21.02.2022 privind cuantumul
tarifului pentru activitatea didactica efectuata la plata cu ora de catre un cadru didactic asociat.

Art. 22. Se aproba solicitarea Facultatii de Agronomie cu nr. 179/22.02.2022 privind
cuantumul taxei de studiu pentru anul universitar 2022-2023, la programul de studii Agricultura,
cursuri I.F.R., tn valoare de 5000 lei.

Art. 23. Se aproba solicitarea Facultatii de Agronomie cu nr. 180/22.02.2022 privind
cuantumul taxelor de participare la Conferinta Internationala "Agricultura durabila - Agricultura
viitorului", organizata de facultate In perioada 10-11 noiembrie 2022:

~ 250 lei pentru participant din Romania, prezent fizic;
~ 150 lei pentru participant Insotitor din Romania, prezent tizic;
'r 70 Euro pentru participant din strainatate, prezent fizic;
,.. 35 Euro pentru participant Insotitor din strainatate, prezent fizic;
,. 200 lei pentru participant Til sistelTI on-line din ROlnania;
~ 40 Euro pentru participant 'in sistem on-line din strainatate.

Art. 24. Prezenta Hotarare se afi~eaza pe pagina de internet a Universitatii din Craiova.

PRESEDINTE SENAT,

Prof. uni~r. ~ Gr MANESCU
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