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ANUNȚ

Universitatea din Craiova, Facultatea de Horticultură anunță organizarea examenului de
promovare pe postul de secretar IIS (2 posturi).
Concursul va avea loc la sediul Facultății de Horticultură, strada A.I. Cuza nr..13, în data de
15 aprilie 2021, ora 10:00 și va consta într-o probă scrisă. Rezultatul va fi afișat pe site-ul
Universității din Craiova (www.ucv.ro) în aceiași zi în care s-a desfășurat proba.

D E C A N,
Prof.univ.dr.ing. COSMULESCU Sina Niculina
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credite transferabile;
3.
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TEMATICĂ
1. Organizarea studiilor universitare.
2. Sistemul de credite şi evaluarea cunoştinţelor.
3. Mobilitatea academică definitivă.
4. Acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți.
5. Condiţii de admitere și înmatriculare la studii a cetăţenilor străini din state terţe UE la studii universitare.
6. Şcolarizarea în România a românilor de pretutindeni (bursieri ai statului român; nebursieri).
7. Organizarea admiterii. Înscrierea candidaților.
8. Înscrierea absolvenţilor la examenul de licență/disertaţie.
9. Obligaţiile creatorilor și deținătorilor de documente (evidenţa, gruparea, inventarierea).
10. Gestionarea actelor de studii și a documentelor universitare în sistemul de învăţământ superior.
11. Vizarea actelor de studii și a altor documente universitare.

