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Simplitate, claritate, coerenţă! 

 

I. Context 

 

  Poziționarea Universităţii din Craiova în contextul educațional actual 

 

Universitatea din Craiova este o instituţie de prim rang  a învăţământului 

superior românesc, înființată în conformitate cu ,,Legea nr.138/25 aprilie 1947 pentru 

înfiinţarea şi organizarea Universităţii din Craiova şi a Eforiei ei”. În prezent, 

Universitatea din Craiova își concretizează  vocaţia europeană participând  activ la 

Procesul Bologna prin care se deschid o serie de colaborări academice cu  alte 

institute de învățământ și cercetare din Europa.  

În ultimii patru ani Universitatea din Craiova a trecut prin două evaluări 

externe: EUA şi ARACIS. Pe lângă calificativul "Grad de încredere ridicat", acordat 

de ARACIS, universitatea a primit recomandări importante pe care Senatul 

universitar trebuie să le considere drept priorități în acest mandat.  

Potrivit „Raportului  public anual privind Starea finanțării învățământului 

superior și măsurile de optimizare ce se impun” realizat de CNFIS 

(http://www.cnfis.ro/wp-content/uploads/2015/07/CNFIS-Raport-

public2014_final_20.06.2015.pdf) Universitatea din Craiova se poziționează pe locul 

5 ca număr de studenți  (LMD) 19660, dintre care 6870 cu taxă. 

Rankingurile realizate în ultimii ani de Quacquarelli Symonds 

(http://www.topuniversities.com/university-rankings/eeca-

rankings/2015#sorting=rank+region=+country=192+faculty=+stars=false+search=) și 

URAP (http://www.urapcenter.org/2015/country.php?ccode=RO&rank=all) ne 

plasează, în funcție de an, pe locurile 9-14 în România. Universitatea din Craiova a 

parcurs proceduri de înscriere în vederea ierarhizărilor, iar rezultatele trebuie 

diseminate și utilizate în vederea îmbunătățirii poziției în clasamente. Având în 

vedere impactul, inclusiv de imagine, al  acestor ierarhizări, apreciez că Senatul 

universitar trebuie să vină cu recomandări și solicitări pentru Consiliului de 

administrație în vederea stabilirii unui target pentru următorii  4 ani, cu obiectiv clar, 

îmbunătățirea poziționării actuale. 

Din punct de vedere al transparenței, Universitatea din Craiova ocupă locul 4 

din 55 de universități din România, analizate în cadrul programului de cooperare 

elvețiano-român „Schimbarea mediului universitar prin implicarea studenţilor şi 

schimb de bune practici” în ,,Topul transparenței universităţilor publice”, studiu 

realizat de Societatea Academică din România și Alianța Națională a Organizațiilor 

http://www.cnfis.ro/wp-content/uploads/2015/07/CNFIS-Raport-public2014_final_20.06.2015.pdf
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http://www.topuniversities.com/university-rankings/eeca-rankings/2015#sorting=rank+region=+country=192+faculty=+stars=false+search
http://www.urapcenter.org/2015/country.php?ccode=RO&rank=all
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Studențești din România. Senatul trebuie să susțină, inclusiv cu informații, 

menținerea și creșterea acestui nivel de transparență. 

Așa cum rezultă din Capitolul II, art.14 din Carta Universităţii, misiunea  

instituției noastre este una complexă și tine cont de relația de antreprenoriat pe care 

aceasta o are cu societatea. Astfel, Universitatea are o serie de obiective clare prin 

care urmărește: generarea și transferul de cunoştinţe către societate prin cercetare 

ştiinţifică avansată şi educaţie; formarea iniţială şi continuă la nivel superior a 

specialiştilor capabili să satisfacă, prin inserţie profesională, nevoile de competenţă 

ale mediului socio-economic; formarea iniţială şi continuă a personalului didactic;  

contribuţia la progresul ştiinţelor fundamentale şi aplicative prin cercetare ştiinţifică, 

inovare şi transfer tehnologic; dezvoltarea personală a cursanţilor săi în spiritul 

creaţiei individuale şi colective; promovarea schimbului liber de opinii şi a gândirii 

critice; promovarea valorilor europene în domeniile ştiinţific, cultural şi educaţional, 

prin cooperare academică internaţională.  

Concomitent cu aceste misiuni, cu aspect oarecum general, Universitatea din 

Craiova se identifică și prin câteva direcții specifice cum ar fi: cercetare-dezvoltare în 

domeniul agricol și al energiei regenerabile, inovare și transfer tehnologic, prin 

înființarea infrastructurii moderne de cercetare – INCESA, dezvoltare de parteneriate 

strategice cu rol antreprenorial cu mediul socio-economic, cum ar fi programele de 

masterat gestionate cu firmele Ford si Renault,  deschideri spre spațiul asiatic, ex. 

China, demararea unor programe de doctorat în cotutelă, creșterea numărului de 

studenți  în programele de mobilități etc. Toate aceste obiective ale Universității din 

Craiova, precum și evoluțiile în spațiul educațional, impun o dezbatere cu privire la 

misiunea sa fundamentală și Senatul este cel care poate să inițieze și să valideze 

rezultatele unei astfel de dezbateri.  

 

II. Obiective generale 

 

Ca obiectiv general, îmi propun respectarea prevederilor art. 62 din Carta 

Universității din Craiova, articol care face referire la atribuțiile Senatului universitar. 

Astfel, Senatul trebuie să se  implice printre altele în: aprobarea proiectul de buget şi 

execuţia bugetară; încheierea contractul de management cu rectorul; controlul 

activității rectorului și a Consiliului de administraţie prin comisii specializate;  

elaborarea şi aprobarea documentelor denumite "Codul de asigurare a calităţii" si 

"Codul de etică şi deontologie universitară"; adoptarea documentului "Codul 

universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului"; aprobarea metodologiilor şi 

regulamentelor privind organizarea şi funcţionarea Universităţii, a propunerilor 

facultăţilor pentru şcoli doctorale şi pentru conducători de doctorat,  a principiilor de 

acordare a burselor pentru studenţi; stabilirea  cooperărilor academice naţionale şi 

internaţionale şi aprobarea acordurile de cooperare. 

Având în vedere aceste atribuții, Senatul Universității din Craiova poate ajuta 

ca obiectivele planului strategic 2016-2020, ce va fi aprobat tot de Senat, să fie 
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îndeplinite  printr-o   monitorizare  permanentă, clară și coerentă  a activității 

structurilor de management, prin implicarea Biroului Senatului și a Comisiilor de 

specialitate ale Senatului. 

 

III. Învățământ /Cercetarea ştiințifică 

 

Pentru atingerea obiectivului strategic general de creştere a performanţelor 

activităţilor educaţionale oferite și de  integrare deplină  în spaţiul european al 

Învăţământului Superior, în conformitate și cu recomandările A.R.A.C.I.S. 

(http://proiecte.aracis.ro/uploads/media/Raport_Departament_de_evaluare_externa_

a_calitatii_15.pdf), Senatul Universității din Craiova, prin structurile sale de 

monitorizare și asigurare a calității, va trebui să intervină în: evaluarea și 

consolidarea programelor de studii existente în prezent în cadrul Universităţii din 

Craiova, adaptarea specializărilor existente şi extinderea ofertei educaţionale ţinând 

seama de necesităţile de pe piaţa muncii, revitalizarea comisiilor pentru inițierea, 

aprobarea, monitorizarea programelor de studii și actualizarea regulamentelor 

interne cu impact în zona educațională (ex: activitatea studenților, finalizarea 

studiilor, etc.). 

Pe lângă aceste obiective instituționale, apreciez că se impun și demersuri 

privind: 

- creșterea rolului Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității în inițierea unor 

dezbateri reale și coerente cu reprezentanți ai mediului de afaceri privind calitatea  

programelor de studii; 

- stabilirea și susținerea unor programe de studii, considerate strategice, pentru care 

piața muncii nu oferă posibilități de angajare; 

- încurajarea pregătirii pedagogice continue  a personalului didactic. 

Cercetarea științifică în Universitatea din Craiova trebuie să-şi continue 

strategia de orientare către domeniile de vârf care au obținut şi în trecut rezultate 

remarcabile. Susținerea finanțării cercetării din fonduri proprii este o metodă bine-

venită care trebuie încurajată şi sprijinită şi pe viitor. Vom sprijini, de asemenea, 

cercetarea de excelenţă, bazată în mod special pe finanțare externă, cu sau fară 

cofinanțare, prin flexibilitate şi expeditivitate în vederea validărilor necesare ce ţin de 

Senat. 

Structurile de cercetare din Universitate, Stațiunile de cercetare-dezvoltare proprii 

vor avea o relație privilegiată cu Senatul, în ideea în care acestea sunt surse de 

finanțare suplimentară pentru instituția noastră, dar si spaţii de cercetare de înaltă 

ținută pentru cadre didactice, cercetători, doctoranzi si studenți. Vom milita pentru o 

mai mare autonomie decizională a acestor structuri, în vederea dezvoltării 

programelor de cercetare pe domeniile lor de competenţă, cu respectarea cadrului 

legal. 

 

 

http://proiecte.aracis.ro/uploads/media/Raport_Departament_de_evaluare_externa_a_calitatii_15.pdf
http://proiecte.aracis.ro/uploads/media/Raport_Departament_de_evaluare_externa_a_calitatii_15.pdf
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IV. Studenții 

 

În prezent, în Universitatea din Craiova sunt 17216 studenți la programele de 

licență şi masterat, şi 344 studenți înscriși la doctorat. Activitatea acestora se 

desfășoară în conformitate cu „Regulamentul de Activitate Profesională a 

Studenților”, „Regulamentul privind organizarea şi desfășurarea studiilor universitare 

de doctorat” si „Codul Studentului”. 

Vom încuraja o implicare mai mare a studenților în activitatea Senatului şi în 

mod special, în revizuirea regulamentelor anterior amintite şi conectarea lor la 

condițiile actuale, acolo unde este cazul. 

Vom căuta soluții de sprijinire a studenților şi cadrelor didactice îndrumătoare 

ce participă la concursuri studențești naționale şi internaționale, pentru acordarea de 

premii rezultatelor deosebite, precum şi acordarea unor premii de excelenţă 

studenților cu rezultate  deosebite în zona de învăţământ şi cercetare. 

Vom încerca să sprijinim sportul universitar pe echipe şi individual, în contextul 

tradiției sportive şi a bunelor rezultate obținute în perioada în care Universitatea din 

Craiova a coordonat echipe şi activități sportive, şi vom pune în valoare palmaresul 

acelei perioade pentru îmbunătățirea imaginii noastre, fiind cunoscut faptul că sportul 

poate fi un excelent ambasador. 

 

V. Finanțarea 

 

În conformitate cu articolul 83 din Carta Universității, Universitatea din Craiova 

este finanţată din fondurile alocate de la bugetul de stat, din venituri extrabugetare şi 

din alte surse legale, inclusiv împrumuturi şi donaţii interne sau externe. Toate 

veniturile Universităţii sunt utilizate în condiţiile autonomiei universitare, conform 

prevederilor legale în vigoare. În aceste condiții, se impune consultarea comisiilor de 

profil ale Senatului în activitatea financiară a Universităţii. 

Pentru o bună desfășurare a activității Senatului, este necesară constituirea 

unui Buget propriu care să fie administrat de Biroul Senatului cu avizul comisiei de 

specialitate a Senatului. 

În conformitate cu Art.62 lit.d), Senatul aprobă proiectul de buget şi execuţia 

bugetară. 

Infrastructura Universității din Craiova tinde să devină una de top, atât prin 

spaţiile de cercetare  şi învăţământ ridicate, vezi cazul sediului Facultăţii de Drept, 

clădirile destinate laboratoarelor si căminului studențesc al  Facultăţii de Mecanică, 

noua aulă a Facultăţii de Mecanică sau sediul INCESA, cât şi prin structura 

informatică modernizată. Toate acestea creează o imagine deosebită Universității 

noastre, efectele pozitive fiind resimțite în procesul de învăţământ. Din aceasta 

cauză, se impune sprijinirea tuturor investițiilor pentru îmbunătăţirea condițiilor din 

spaţiile de învăţământ şi din cămine.  
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În ceea ce privește imaginea academică, Senatul va milita pentru creșterea  

vizibilității Universităţii din Craiova pe plan naţional şi în străinătate, şi se va  adresa 

cu precădere  studenţilor, elevilor şi părinţilor acestora, angajatorilor, precum şi 

mediului academic naţional şi internaţional.  Senatul, prin comisiile sale, va ajuta la 

menținerea unor  standarde de calitate în care să se încadrează activităţile 

comunităţii universitare, ca garanţie a performanţelor în educaţie şi cercetare. De 

asemenea, Senatul va sprijini orice acţiune de promovare a imaginii Universităţii din 

Craiova. 

Universitatea din Craiova este membru al Asociaţiei Universităţilor Europene 

(EUA), membru titular al Agenţiei Universitare a Francofoniei (AUF), membru prin 

promovarea valorilor culturii şi civilizaţiei româneşti. Relaţiile internaţionale ale 

instituției noastre urmăresc  creşterea performanţelor academice ale Universităţii, 

prin deschiderea constantă şi decisă către valorile educaţionale, ştiinţifice, culturale 

şi morale mondiale.  

Conștient de importanţa vizibilității internaționale, Senatul va sprijini toate 

acordurile de cooperare internaţională care urmează a se desfășura într-un  cadru 

legal. 

 

VI. Justificarea candidaturii/argumente 

 

Există în primul rând o motivare instituționala bazată pe încurajările venite din 

partea colegilor, fapt ce are la bază recunoașterea competenţelor, echilibrului, 

spiritului de echipă şi a fairplay-ului de care am dat dovadă până în prezent. 

Activitatea pe care am desfășurat-o ca prodecan, având în portofoliu cu precădere 

activitățile de cercetare şi activitatea studențească, implicarea mea în proiecte de 

cercetare, atât ca manager de proiect, cât şi ca membru în echipa de proiect, mă 

ajută şi consider că sunt îndreptăţit să candidez pentru funcţia de Preşedinte al 

Senatului universitar. Având în vedere şi reușitele mele în cercetare (medalie de aur 

Salonul Mondial de Inventica Eureka Brussels) îmi propun să-mi sprijin colegii, atat 

pe cei tineri aflați la începutul carierei universitare, pentru a atinge excelenţa în 

cercetare, cat si pe cei experimentați pentru păstrarea statutului academic dobândit  

şi consider că pot reprezenta cu succes Universitatea din Craiova. 

  Deși sunt pentru prima dată membru al Senatului, fapt ce mă onorează si 

totodată mă şi obligă şi cum această structură are o activitate bazată pe dispozițiile 

Legii nr.1/2011, Legea Educației Naționale, ale Cartei Universității 2015, ale 

Regulamentului de desfășurare a activității Senatului Universitar din 2014, consider 

că derulând activitatea în spiritul acestor documente, voi putea să-mi duc misiunea la 

bun sfârșit. 


