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Hotărârea Senatului Universităţii din Craiova nr. 9 
din data de 22 iulie 2016 

 
Senatul Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 22 iulie 2016, 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 rapoartele  de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare 
vacante, pe perioadă nedeterminată, scoase la concurs în semestrul al II-lea, anul universitar 2015-
2016 și publicate în Monitorul Oficial, Partea a III-a, Nr. 571 din 10 mai 2016 (Anexa 1- Rezultat 
vot Senat). 
 
Art. 2. Se aprobă continuarea activității după pensionare a cadrelor didactice care  împlinesc 
vârsta de 65 de ani în anul universitar 2016-2017, până la sfârșitul respectivului an universitar, 
conform Art. 289, alin. (3)  din Legea educației naționale nr. 1/2011  (Anexa 2- Extras CA din 13 
iulie 2016). 
 
Art. 3. Se validează rezultatul concursului de selecție a decanului, pentru mandatul 2016-
2020,  la Facultatea de Științe Sociale: candidatul declarat câștigător de comisia de concurs -  prof. 
univ. dr. Sorin DAMEAN.  
 
Art. 4. Se validează alegerea studentului GHERLAN llie Robert, de la Facultatea de Științe, 
ca membru în Senatul Universității din Craiova, pe locul vacantat de studentul BUȘE Florentin, ca 
urmare a finalizării studiilor (Anexa 3- Proces–verbal BEC nr. 4472/21.07.2016). 

 
Art. 5. Se aprobă acordarea de către Universitatea din Craiova a titlului de Doctor Honoris 
Causa domnului prof. univ. dr. Florin GEORGESCU, prim-viceguvernator al BNR, în data de 28 
octombrie 2016, cu prilejul aniversării a 50 ani de la înfiinţarea Facultăţii de Economie și 
Administrarea Afacerilor (Anexa 4- Propunere DHC- Florin Georgescu). 

 
Art. 6. Se aprobă lista nominală a cadrelor didactice care vor constitui comisia tehnică de 
întocmire şi verificare a subiectelor, de întocmire a baremului, de corectură şi de rezolvare a 
contestaţiilor la disciplinele Matematică şi Informatică, pentru concursul de admitere de la 
Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică, la studiile universitare de licenţă, din 24 
iulie 2016, pentru domeniile: Calculatoare şi tehnologia informaţiei, programele de studii: 
Calculatoare şi Calculatoare (în limba engleză), învăţământ cu frecvenţă; Ingineria sistemelor, 
programele de studii: Automatică şi informatică aplicată, Ingineria sistemelor multimedia, 
învăţământ cu frecvenţă; Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale, 
programul de studii: Electronică aplicată, învăţământ cu frecvenţă,  conform Hotărârii Consiliului 
de Administrație  nr. 19 din 13 iulie 2016. 
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Art. 7. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere de a aloca 70 de locuri la Programul de 
Conversie în Pedagogia învățământului  primar și preșcolar (cu durata de 4 semestre) și de a 
modifica taxa de școlarizare de la 1200 lei/semestru la 1400 lei/semestru, începând cu anul 
universitar 2016-2017 (Anexa 5- Documente program conversie). 

 
Art. 8. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere de a  înființa Programul de conversie 
profesională în Limba şi literatura română, a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, 
învăţământ cu frecvenţă, 120 credite ECTS,  durata cursului de 4 semestre, taxa de şcolarizare 
1200 de lei/ semestru, 60 de locuri, taxa de înmatriculare/cursant 150 lei (Anexa 6- Documente 
program conversie). 

 

Art. 9. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe pentru completarea comisiei de licenţă 
aprobată prin Decizia Nr. 131 B/27.05.2016 de la domeniul FIZICĂ, programele de studii Fizică, 
Fizică informatică şi Fizică medicală pentru sesiunea septembrie 2016 cu 2 membri supleanţi: 

 Lect.dr. PĂLĂRIE Ion 
 Lect.dr. SĂRARU Silviu-Constantin (Anexa 7- Completare comisie licență pentru 

Facultatea de Științe). 
 

Art. 10. Se aprobă calendarul admiterii pentru cursurile postuniversitare care se vor desfășura 
începând cu anul universitar 2016-2017 în cadrul Facultăţii de Științe, după cum urmează: 

 înscrierile în perioada 5-24 septembrie 2016. 
 înmatricularea cursanţilor în perioada 26-29 septembrie 2016  (Anexa 8 - Calendar 

admitere). 
 
Art. 11. Se aprobă solicitarea Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, conform 
Hotărârii Consiliului de Administrație  nr. 20 din 20 iulie 2016,  pentru organizarea: 

 unei sesiuni de examene de licenţă şi disertaţie în perioada 17 - 18 septembrie 2016; 
 unei sesiune de restanţe în perioada 12 – 14 septembrie 2016, perioadă prevăzută pentru 

mărire de note; 
unei sesiuni de admitere la master, cu taxă, în perioada 19 – 22 septembrie 2016. 
 

Art. 12. Se aprobă solicitarea Facultății de Drept pentru organizarea unei sesiuni de examene 
de disertație în perioada 15-20 septembrie 2016, conform Hotărârii Consiliului de Administrație  
nr. 20 din 20 iulie 2016. 
 
Art. 13. Se aprobă  măsurile propuse de Consiliul Facultății de Drept cu privire la organizarea 
concursului de admitere sesiunea iulie 2016, specializarea Drept, forma de învățământ cu 
frecvență,  conform Hotărârii Consiliului de Administrație  nr. 20 din 20 iulie 2016 (Anexa 9- 
Măsuri pentru organizare admitere Facultatea de Drept). 
 
Art. 14. Se aprobă Raportul de autoevaluare al  IOSUD- Universitatea din Craiova. 
 
Art. 15. Se aprobă ca din comisiile de lucru ale Senatului Universităţii din Craiva, să facă 
parte ca observator câte un reprezentant al Uniunii Sindicatelor Universitare din Universitatea din 
Craiova – USUUC (Anexa 10– Adresa UUSUC). 

 



Art. 16. Se aprobd prelungirea perioadei iniliale de inscriere, admitere 2016, pdn6 in data de

22.07.a.c. gi decalarea datelor de examen de admitere pentru licenld pentru domeniile Teologie gi

Arte Vizuale ( Anexa 11- Adresa Facultatea de Teologie Ortodox[).

Art.l7. Se aprob[ propunerile Facultdlii de Automatic6, Calculatoare qi Electronicd de

modificare a planurilor de invdtdmAnt la programele de studiu Electronici aplicatd, Calculatoare gi

Calculatoare (in limba englezi) rcalizate in vederea compatibilizirii incepdnd cu anul I, din anul

universitar 2016-2017 (Anexa 12- Adrese Facultatea de Automaticd, Calculatoare gi Electronicd).

Art. 18. Prezenta Hotdrdre se afigeazd pe pagina de internet a Universitdlii din Craiova.

Prof.



ANEXE ȘEDINȚĂ SENAT 22 IULIE 2016 

 

Anexa 1- Rezultat vot Senat  

Anexa 2- Extras CA din 13 iulie 2016  

Anexa 3- Proces–verbal BEC nr. 4472/21.07.2016 

Anexa 4- Propunere DHC- Florin Georgescu 

Anexa 5- Documente program conversie  

Anexa 6- Documente program conversie 

Anexa 7- Completare comisie licentă pentru Facultatea de Științe  

Anexa 8- Calendar admitere  

Anexa 9- Măsuri pentru organizare admitere Facultatea de Drept  

Anexa 10- Adresa UUSUC  

Anexa 11- Adresa Facultatea de Teologie Ortodoxă  

Anexa 12- Adrese Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică 

 

http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20160722/Anexa1.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20160722/Anexa2.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20160722/Anexa3.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20160722/Anexa4.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20160722/Anexa5.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20160722/Anexa6.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20160722/Anexa7.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20160722/Anexa8.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20160722/Anexa9.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20160722/Anexa10.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20160722/Anexa11.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/despre/structura/senat/hotarari/20160722/Anexa12.pdf

	SENATUL UNIVERSITAR

