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Hotărârea Senatului Universităţii din Craiova nr. 6 

din data de 15 mai 2020 

 

Senatul Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa de Plen din data de 15 mai 2020, 

în conformitate cu prevederile articolului 62 din Carta Universităţii şi în conformitate cu 

prevederile art. 213, alin. 2 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se aprobă calendarul de desfășurare a concursului public pentru selectare a 

decanilor și numirea prodecanilor. 

Perioada Activitatea 

18-19.05.2020 Depunerea candidaturilor pentru funcția de decan 

20.05.2020 Avizul de legalitate emis de Biroul Juridic 

21-22.05.2020 Vot consultativ, avizarea în Consiliul Facultății, desemnarea membrilor 

din partea fiecărei facultăți și trimiterea dosarelor către comisia de 

concurs 

25-26.05.2020 Concursurile de selecție decani 

27.05.2020 Avizarea în Senat a noilor decani aleși 

28.05.2020 Numirea prodecanilor 

 

Art. 2. Se aprobă actualizările la Metodologia derulării activităților desfăşurate în 

Universitatea din Craiova în sistem on-line (punctele 5.11; 5.12; Anexa 3 punctele 3, 5, 6). 

Art. 3. Se aprobă procedurile facultăților și IOSUD-UCv privind: organizarea și 

desfășurarea în sistem on-line a examenelor de evaluare (colocvii, examene, restanțe), precum și a 

examenelor de finalizare a studiilor (licență/diplomă, disertație) pentru anul universitar 2020-

2021, conform Metodologiei derulării activităților desfăşurate în Universitatea din Craiova în 

sistem on-line aprobată în ședința Senatului universitar din data de 30 aprilie 2020. 

Art. 4. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere privind comisiile pentru examenul de 

finalizare a studiilor la programele aferente Departamentului de Comunicare, jurnalism și științe 

ale educației, aprobate în Consiliul Facultăţii din data de 12.05.2020. 
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Art. 5. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere privind Calendarul examenului de 

finalizare a studiilor sesiunea iunie-iulie 2020, aprobat în Consiliul Facultăţii din data de 

12.05.2020. 

Art. 6. Se aprobă comisiile pentru organizarea și derularea votului consultativ prevăzut la 

Art. 8 din Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului public pentru selectarea 

decanilor (ȋn componența aprobată prin Hotărârea Senatului nr. 8 din 5 decembrie 2019, pentru 

comisiile electorale ale facultăților). 

Art. 7. Se aprobă regulamentele Comisiilor de specialitate ale Senatului universitar, 

elaborate de acestea, conform Art. 6, alin. (4) din Regulamentul de desfăşurare a activităţii 

Senatului universitar. 

Art. 8. Se aprobă componența actualizată a următoarelor Comisii de specialitate ale 

Senatului universitar: 

• CS1 Comisia pentru activitățile studenților 

• CS2 Comisia pentru educație, managementul calității și evaluare academică 

• CS5 Comisia pentru coduri, regulamente și probleme juridice 

• CS7 Comisia pentru imagine academica, relații publice și relații internaționale 

 

Art. 9. Prezenta Hotărâre se afișează pe pagina de internet a Universității din Craiova.   

 

 

PREȘEDINTE SENAT, 

  

Prof. univ. dr. ing. Leonardo Geo MĂNESCU 

 


