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ANUNŢ 

 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică, Secretariat, organizează 

examen pentru promovarea următoarelor persoane: 

- Fulger Alina-Sanda din secretar II S în secretar I S. 

Examenul de promovare va avea loc în data de 14.11.2019, la sediul Facultății de Automatică, Calculatoare 

și Electronică a Universității din Craiova, situat în Craiova, Blvd. Decebal, nr. 107 și va consta dintr-o lucrare 

scrisă cu 2 subiecte din tematica propusă.  

Examenul se va desfășura în Sala de Consiliu, începând cu ora 10:00. 

Rezultatul examenului va fi afișat în data de 14.11.2019. 
 

Tematică de concurs 

 

I. TEMATICA: 

 

1. Dispoziții generale privind învățământul superior 

2. Structura organizatorică a instituțiilor de învățământ superior 

3. Organizarea studiilor universitare: 

 Structura anului universitar 

 Dispoziții generale privind programele de studii universitare de licență, masterat și doctorat 

 Formele de organizare a programelor de studii universitare de licență, masterat şi doctorat 

 Admiterea la programele de studii universitare de licență, masterat și doctorat 

 Examenele de finalizare a studiilor în învățământul superior 

4. Sistemul de credite transferabile 

5. Planuri de învățământ 

6. Proceduri specifice direcției Secretariat 

7. Organizarea anului universitar 

8. Condițiile de înscriere la admiterea la studii universitare de licență, masterat și doctorat, ce trebuie să conțină un dosar de 

înscriere pentru candidații români și pentru candidații străini 

9. Conținutul contractului de studii universitare de licență, masterat și doctorat 

10. Structura și durata studiilor universitare de licență, masterat și doctorat 

11. Înmatricularea și înscrierea studenților la studiile universitare de licență, masterat și doctorat. Registrul matricol unic. 

12. Promovarea studenților, trecerea de la taxă la buget 

13. Transferuri, întreruperi de studii, exmatriculări și reînmatriculări 

14. Arhivare documente 

15. Organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor 

16. Metodologia de acordare a burselor și a altor forme de sprijin social pentru studenți 

17. Recunoașterea perioadelor de mobilitate interinstituțională și echivalarea rezultatelor academice obținute 

18. Dispoziții generale privind completarea actelor de studii 

19. Întocmirea duplicatelor actelor de studii 

20. Școlarizarea tinerilor de origine etnică română și a cetățenilor cu domiciliul în străinătate 

 

 

II. BIBLIOGRAFIE: 

 Legea nr. 1/2011- Legea Educației Naționale cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare; 

 Regulamentul de organizare și funcționare a Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică; 

 Ordinul MECTS nr. 2284/2007 pentru aprobarea regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de 

învățământ superior; 

 Legea Arhivelor Naționale; 

 Ordinul MEC nr. 3617/2005 privind aplicarea generalizată a sistemului european de credite transferabile; 
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 Hotărârea de Guvern 445/1997- criterii generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru 

studenții și cursanții din învățământul de stat, cursuri de zi; 

 Ordin M.E.N.C.S. nr. 6125/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de 

licență/diplomă și disertație, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 7 din 04.01.2017  

 Hotărârea Guvernului 404/2006 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de masterat, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Hotărârea nr. 692/2018 pt. modificarea și completarea H.G. nr. 158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor 

și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul 

universitar 2018-2019; 

 Hotărârea nr. 691/2018 pt. modificarea și completarea H.G. nr. 185/2018 privind domeniile și programele de studii 

universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2018-2019; 

 Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru 

privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat; 

 Ordinul Ministrului Educației Naționale Nr. 3062/16.01.2018 privind modificarea art. 13 din anexa la Ordinul 

Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind 

organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat; 

 Regulamente și metodologii de desfășurare a activităților didactice și sociale cu studenții, grafice de activități, taxe și 

tarife universitare; 

 Regulamentul privind activitatea profesională a studenților și calendarul activităților educaționale specifice semestrelor 

academice de studiu; 

 Ordinul Ministrului Educației Naționale Nr. 3473/17.03.2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii și 

școlarizare a cetățenilor străini începând cu anul universitar 2017-2018  

 Ordinul Ministrului Educației Naționale Nr. 3236/2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii și 

școlarizare a cetățenilor străini pe locuri fără plata taxelor de școlarizare și cu bursă și pe locuri fără plata 

taxelor de școlarizare dar fără bursă, în instituțiile de învățământ superior de stat acreditate 
 

 
 

 

DECAN, 

Prof. univ. dr. ing. Dan SELIȘTEANU 
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