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HOTĂRÂREA 2/2016

Consiliul Facultății de Horticultură, întrunit în ședință ordinară, în data de 4

martie 2016, în prezența a 12 membri (9 cadre didactice și 3 studenți), în

conformitate cu prevederile din Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările

și completările ulterioare, Carta Universității din Craiova și Regulamentul de

organizare și funționare a Consiliului Facultății de Horticultură,

HOTĂRĂȘTE

1. Se aprobă temele pentru lucrările de licență și disertație, anul universitar

2016/2017. Temele vor fi afișate la avizier și publicate pe site.

2. Se aprobă plata cu ora, în semestrul II, anul universitar 2015/2017, la tariful

administrativ, de 55 lei/oră, pentru cadrele didactice asociate. Pentru cadrele didactice

titulare, plata cu ora, în semestrul II, anul universitar 2015/2016, se va face la tariful

unic de 25 lei/oră.

3. Se aprobă modificarea structurii anului universitar pentru anul II Master BCE, prin

introducerea unei sesiuni de restanțe, de două săptămâni, după vacanța de Paște, și

decalarea corespunzătoare a sesiunii de disertație.

4. Se aprobă o sesiune de restanțe pentru anii terminali, în perioada 21 martie – 24

aprilie, restanțe din anii I, II și III pentru specializările Horticultură, Peisagistică,
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TPPA și IPMA, anii I și II pentru specializarea Biologie, anul I pentru toate

programele de master.

5. Se aprobă următoarele măsuri de stimulare a activităților de cercetare și publicare

ale cadrelor didactice:

5.1 Se modifică Regulamentul privind alocarea fondului pentru sprijinirea activităţii

de cercetare ştiinţifică (SACS) la nivelul Facultăţii de Horticultură (FH) astfel:

- Art. 5, (i) va avea următorul conținut: Cuantumul participării la conferinţe sau

al taxei de publicare este unic şi va fi stabilit de către Consiliul Facultăţii FAH, în

fiecare an; pentru anul 2016 este de 300 euro.

- Art. 5, (iii) va avea următorul conținut: Se vor acorda taxe de publicare a

lucrărilor ştiinţifice în reviste de specialitate cotate ISI Web of Science cu factor de

impact.

5.2 Se alocă suma de 2.000 lei pentru fiecare cadru didactic, în vederea decontării

cheltuielilor pentru redactarea de cărți în edituri recunoscute sau articole științifice,

altele decât cele suportate din fondul SACS (ISI Proceedings, fără factor de impact).

Cadrele didactice pot accesa o sumă mai mare, până la 500 lei, ca avans pentru anul

următor. De asemenea, se pot reporta, numai pentru anul următor, sume de până la

500 lei. Beneficiarii de fonduri pentru editarea de cărți au obligația să introducă în

Biblioteca Universității un număr de minim 10 exemplare din cartea respectivă.

5.3 Se aprobă plata taxelor de afiliere instituțională la asociații/organizații

profesionale sau științifice de prestigiu pe plan național sau internațional, pe baza

solicitărilor justificate ale cadrelor didactice.
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