ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE HORTICULTURĂ
Str. A.I.Cuza, nr.13, cod 200585, CRAIOVA, DOLJ, România Tel.: 0251/414541; Fax: 0251/414541
e-mail.: horticultura@central.ucv.ro

HOTĂRÂREA 1/2016
Consiliul Facultății de Horticultură, întrunit în ședință ordinară, în data de 4
februarie 2016, în prezența a 13 membri (10 cadre didactice și 4 studenți), în
conformitate cu prevederile din Legea Educației Naționale nr.1/2011, c u modificările
și completările ulterioare, Carta Universității din Craiova și Regulamentul de
organizare și funționare a Consiliului Facultății de Horticultură,

HOTĂRĂȘTE
1. Aprobă nominalizarea reprezentanților Facultății de Horticultură în Biroul
Electoral pentru alegerea rectorului Universității din Craiova: șef lucr. dr. ing.
Nicolae Lascu, șef lucr. dr. ing. Simona Popescu, student Dorinel Stoica. Propunerile
vor fi înaintate Senatului Universității din Craiova.
2. Avizează favorabil raportul prezentat de doamna conf. univ. dr. Daniela Ciupeanu,
în calitate de președinte al Comisiei de concurs pentru ocuparea postului didactic nr.
22, de șef de lucrări, la Departamentul Biologie și Ingineria Mediului. Raportul
Comisiei de concurs va fi înaintat pentru validare Senatului Universității din Craiova.
3. Aprobă Metodologia privind admiterea la studiile universitare de licență și master,
pentru anul universitar 2016 – 2017.
4. Aprobă înființarea Comisiei pentru coordonarea promovării ofertei educaționale
pentru anul universitar 2016 – 2017, cu următoarea componență:

- Conf. univ. dr. ing. Ana Dodocioiu,
- Conf. univ. dr. Daniela Ciupeanu,
- Conf. univ. dr. ing. Dorin Costea,
- Șef lucr. dr. ing. Felicia Stoica,
- Student Furnică Bogdan.
5. Se aprobă taxa pentru recuperarea absențelor la lucrările practice, în cuantum de 20
lei/lucrare, începând cu semestrul II, anul universitar 2015/2016. Propunerea va fi
înaintată Senatului Universității din Craiova.
6. Se aprobă modificarea componenței comisiilor de lucru ale Consiliului Facultății,
prin cooptarea studenților intrați în Consiliu în urma alegerilor din 14 ianuarie:
Stroescu Constantin Andrei – Comisia de învățământ și calitate; Piscupescu
Alexandra – Comisia de cercetare științifică, rela ții internaționale și imagine; Mazilu
Mihaela – Comisia pentru probleme administrative, sociale și studențești; Munteanu
Adelina – Comisia de etică și integritate academică.

DECAN,
Conf. univ. dr. ing. Constantin BĂDUCĂ CÎMPEANU

