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universitar.
De-a lungul a peste 64 de ani ai existenţei sale, Universitatea din Craiova a
evoluat către o structură complexă, ce include astăzi 16 facultăţi, 14 şcoli doctorale
și 15 centre de cercetare științifică. Celor peste 31 000 de studenţi ai săi,
Universitatea din Craiova le oferă excelente condiţii de pregătire în domenii diverse:
universitar - pedagogic, juridic, economic, artistic, teologic, tehnic şi agricol, în toate
ciclurile de studii universitare (Licenţă, Master, Doctorat) şi formele de învăţământ
(cu frecvenţă, cu frecvenţă redusă, la distanţă). Oferta educaţională include 47
domenii de licenţă, cu 85 specializări, precum şi 42 programe de master, cu 84
specializări.
Prin punerea în valoare a inteligenţei şi pasiunii pentru cunoaştere, a
dinamismului şi creativităţii studenţilor şi cadrelor didactice, universitatea s-a
consolidat ca o ”insulă de excelenţă” cu solide punţi ce asigură cooperarea
academică internă şi internaţională. A fost şi este locul în care toţi, ca o familie,
conduc tinerii spre viitorul lor.
Cu convingerea că Spaţiul European al Învăţământului Superior şi Aria
Europeană a Cercetării Ştiinţifice sunt pilonii principali ai societăţii bazate pe
cunoaştere, Universitatea din Craiova participă activ la Procesul Bologna,
concretizându-şi vocaţia europeană prin convergenţa curriculară, tematica
cercetărilor ştiinţifice şi deschiderea către colaborări academice.
Acest ghid s-a născut din dorinţa conducerii Universităţii din Craiova de a fi
cât mai aproape de viitorii studenţi şi este un instrument ce va încerca să-i ajute în
găsirea unor răspunsuri, fără a le furniza pe toate.
Este un început de reflexie, un suport, unul din multele pe care le veţi întâlni în
drumul vostru, dar care are o particularitate: este sincer şi nu are alt scop decât
acela de a vă ajuta în alegerea importantă pe care o veţi face.
Purtaţi în întregime responsabilitatea acestui demers, fiind direct
răspunzători pentru ceea ce puteţi deveni, singurii care pot pune bariere în calea
dezvoltării voastre personale sau cei care puteţi duce la maxim potenţialul vostru
individual. Cred cu fermitate că drumul pe care-l începeţi vă priveşte pe majoritatea
dintre voi, absolut atraşi de speranţa că la sfârşitul acestui drum universitar vi se vor
deschide porţile de succes ale unei cariere prestigioase, încununată de satisfacţii
atât profesionale cât şi personale.
Prof.univ.dr. Ion VLADIMIRESCU
Rectorul
Universităţii
R
ectorul Universită
ţii din Craiova
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niversitatea din Craiova este o prestigioasă instituţie
a învăţământului superior românesc, parte a
comunităţii academice europene, împărtăşind valorile
culturale, morale, educaţionale şi ştiinţifice ale acesteia.
Ea deţine, prelucrează şi transmite un volum
impresionant de cunoştinţe, nu doar furnizând studenţilor
noi informaţii, ci modelându-le personalităţile,
înzestrându-i, astfel încât să poată face faţă provocărilor
profesionale, îmbunătăţindu-le viaţa şi statutul social.
Acest ghid vă oferă informaţii despre programele
de studiu ale Universităţii din Craiova, cu scopul de a vă
fundamenta decizia pe baza unei consultaţii adecvate în
alegerea rutei profesionale individuale, în contextul
sistemului de credite transferabile şi al curriculumului
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SISTEMUL EUROPEAN DE
CREDITE TRANSFERABILE (ECTS)

(

Facultatea de Matematică şi Informatică organizează studii de licenţă în două
domenii: Matematică şi Informatică. Admiterea se face pe aceste domenii.
Studenţilor, Facultatea de Matematică şi Informatică le pune la dispoziţie o bază
materială modernă, posibilitatea de a beneficia de burse de studiu în străinătate prin
acordurile de cooperare academică cu universităţi din Anglia, Belgia, Franţa,
Germania, Italia, Portugalia, Spania, precum şi la diferite concursuri studenţeşti
naţionale sau sesiuni naţionale de comunicări ştiinţifice.
Absolvenţii pot profesa în învăţământ, cu condiţia absolvirii cursurilor DPPD, ca
cercetători în institute de cercetare, ca matematicieni în
industrie, sistemul bancar, sau în cadrul unor firme sau
instituţii ale căror activităţi necesită aportul substanţial al
matematicii, programatori soft, analişti-programatori,
administratori de reţea, administratori de baze de date,
ingineri de cunoştinţe, proiectanţi de modele, designeri
software .

www.ucv.ro
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FACULTATEA DE MATEMATICa
sI
, INFORMATICa

Domenii şi specializări de studiu:
MATEMATICĂ
Matematică
Matematică Informatică
INFORMATICĂ
Informatică

buget 40, taxă 10
180 credite ZI
180 credite ZI
buget 125, taxă 30
180 credite ZI

Condiţii de admitere şi calculul mediei:
Media examenului de bacalaureat 50%
Media notelor de la matematică sau informatică
din timpul celor 4 ani de studii liceale 50%
Criterii de departajare:
Date de contact:
Str. A.I. Cuza 13, Craiova 200585
Tel.: 0251 413728; Fax: 0251 412673
web: inf.ucv.ro / e-mail: facmatinf@central.ucv.ro
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Media examenului de bacalaureat
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FACULTATEA DE FIZICA
Facultatea de Fizică asigură formarea de competenţe care oferă absolvenţilor
şansa de a profesa ca: profesori, cercetători, fizicieni în laboratoare medicale,
optometrişti şi fizicieni în laboratoare de protecţia mediului.
Practica de specialitate şi de cercetare se realizează în laboratoarele Facultăţii
de Fizică, în centre de cercetare ştiinţifică, în laboratoare care folosesc aparatură
medicală, în laboratoare de mediu şi în laboratoare de optometrie.
Absolvenţii au posibilitatea de a lucra şi în domenii care solicită cunoştinţe de
graniţă: fizică-medicină, fizică-economie, fizică-inginerie.
În cadrul Facultăţii de Fizică există o bibliotecă ce conţine 3000 de volume şi
periodice în specialitatea fizică. De asemenea, Facultatea
de Fizică dispune de o reţea de calculatoare dotată cu
echipamente performante unde studenţii au acces
nelimitat în utilizarea calculatoarelor.
Facultatea de Fizică participă la programul
LLP/ERASMUS prin care se asigură mobilităţi ale
studenţilor şi cadrelor universitare la universităţi partenere
din Italia, Franţa, Belgia, Olanda, Suedia, Germania,
Danemarca şi Austria.
Absolvenţii Facultăţii de Fizică pot să se încadreze ca
profesori în învăţământul preuniversitar, cu condiţia
absolvirii cursurilor DPPD, cercetători, specialişti în
protecţia mediului şi optometrie, informaticieni în bănci şi în
alte domenii.

Domenii şi specializări de studiu:
FIZICĂ
Fizică
Fizică medicală
Fizică informatică

180 credite ZI
buget 18, taxă 10
buget 18, taxă 7
buget 18, taxă 10

ŞTIINŢA MEDIULUI
Fizica mediului

180 credite ZI
buget 18, taxă 10

Condiţii de admitere şi calculul mediei:
MA = 0,6 x ML + 0,4 x MB + Po
ML - media generală a anilor de liceu (60%)
MB - media ponderată a examenului de bacalaureat (40%)
Po - punctaj performanţe olimpice
MA - media de admitere

Criterii de departajare:
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Punctaj performanţe olimpice;
Notă obţinută la bacalaureat la probele de: fizică, matematică;
Media anilor de studii.
Date de contact:
Str. A.I. Cuza 13, Craiova 200585
Tel./Fax: 0251 415077
web: fizica.ucv.ro / e-mail: fizica@central.ucv.ro

Facultatea de Chimie asigură un mediu educaţional ale cărui coordonate
conceptuale sunt în acord cu principiile de modelare şi analiză cibernetică a activităţii de
instruire. Formarea profesională se realizează pe parcursul a trei cicluri: Licenţă, Master,
Şcoală Doctorală. Procesul didactic, care se desfăşoară în 4 săli de curs, 2 săli de seminar şi 19
laboratoare, reuneşte valenţele pedagogice ale instruirii planificate cu resursele mari de
procesare a informaţiei pe care le oferă calculatorul.
În procesul de instruire se utilizează vectori informaţionali multimedia, care conferă o
mare interactivitate acestuia şi asigură studentului un puternic suport intuitiv, facilitându-i
stabilirea de conexiuni între cunoştinţele dobândite şi legităţile fizico-chimice care guvernează
lumea reală.
Aparatura şi echipamentele care dotează laboratoarele oferă posibilitatea eliminării
reprezentărilor abstracte şi statice ale multora dintre fenomenele fizico-chimice studiate. În
laboratoarele Facultăţii de Chimie sunt posibile şi investigaţii
structurale de fineţe asupra biosistemelor.
Studenţii dobândesc şi aptitudini practice prin activităţile de
laborator şi practica de specialitate desfăşurată în anul II de studiu
în laboratoare clinice, unităţi din industria chimică, industria
alimentară.
Corpul profesoral cooptează studenţi în colectivele de
cercetare, oferindu-li-se posibilitatea comunicării rezultatelor în
cadrul Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti organizate
anual.
Facultatea de Chimie este partenera unor universităţi
prestigioase din străinătate graţie programului de mobilităţi
LLP/ERASMUS, prin intermediul căruia în perioada 2000-2009
peste 40 de studenţi au beneficiat de burse în ţări precum Italia,
Franţa, Anglia.
Absolvenţii Facultăţii de Chimie pot profesa în: sistemul de
învăţământ preuniversitar (cu condiţia absolvirii cursurilor DPPD)
sau universitar, industriile chimică, petrochimică, farmaceutică,
cosmetică, textilă şi alimentară, laboratoarele clinice, laboratoarele
de control al calităţii produselor, laboratoarele de cercetare aplicată
din cadrul armatei, poliţiei, unităţilor industriale şi muzeelor,
domeniul controlului calităţii mediului, servicii de consultanţă la
firme care comercializează materiale şi echipamente specifice
laboratoarelor cu profil chimic.

www.ucv.ro

FACULTATEA DE CHIMIE

Domenii şi specializări de studiu:
CHIMIE
buget 48, taxă 32
Chimie
180 credite ZI
Biochimie tehnologică
180 credite ZI

Date de contact:
Str. Calea Bucureşti 107I, Craiova 200478
Tel./Fax: 0251 597048
web: www.ucv.ro / e-mail: office@chimie.ucv.ro
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ŞTIINŢA MEDIULUI
buget 24, taxă 6
Chimia mediului
180 credite ZI
Condiţii de admitere şi calculul mediei:
Media examenului de bacalaureat 50%
Media anilor de liceu 50%

www.ucv.ro

FACULTATEA DE LITERE

Programele de studiu oferite de Facultatea de Litere au ca obiectiv formarea de
specialişti în următoarele domenii fundamentale: Ştiinţe umaniste, Ştiinţe sociale şi politice şi
Arte. Programele de studiu sunt în concordanţă cu exigenţele actuale ale compatibilizării
paneuropene ale formelor de învăţământ similare. De asemenea, studenţii sunt antrenaţi
pentru sincronizarea cu piaţa europeană de valori, diplomele eliberate de Facultatea de Litere
contribuind direct la inserţia în societatea integrată, care este Uniunea Europeană. Facultatea
de Litere oferă un parcurs de studii complet, în varianta Licenţă - Master - Şcoală doctorală.
Practica de studii se efectuează în şcoli generale, licee şi instituţii de cultură. Studenţii
Facultăţii de Litere pot obţine burse de studiu în peste 30 de
universităţi partenere prin programul LLP/Erasmus (cofinanţare
PHARE). Anual, aproximativ 70 de studenţi beneficiază de burse
obţinute prin acest program.
În Facultatea de Litere îşi desfăşoară activitatea 12 cercuri
ştiinţifice, iar studenţii au posibilitatea să participe la numeroase
concursuri de specialitate naţionale. Perspectivele profesionale
vizează: încadrarea în învăţământul preuniversitar cu condiţia
absolvirii cursurilor DPPD, posibilitatea obţinerii atestatului de
traducător autorizat şi dobândirea statutului de specialist în
comunicare şi relaţii publice.

Condiţii de admitere şi calculul mediei:
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Pentru domeniile Limbă şi literatură, Limbi moderne
aplicate,Ştiinţe ale comunicării:
- 50% media examenului de bacalaureat
- 50% media anilor de studiu
Pentru domeniul Muzică:
Etapa I - eliminatorie: - proba interpretativă
Etapa a II-a - solfegiu, analiza solfegiului, auz-oral
- dictat muzical - scris
Pentru domeniul Ştiinţe ale educaţiei:
Media examenului de bacalaureat 50%
Media generală a anilor de liceu 50%
Pentru domeniul Teatru:
Etapa I - eliminatorie
- prezentarea unor versuri şi a unei povestiri din
repertoriul candidatului, la alegere - practic
- testarea aptitudinilor muzicale şi ritmice (acompaniament
de pian sau casetă), prezentarea unui
monolog din repertoriul candidatului - practic
- literatură română - oral
Etapa a II-a
- prezentarea unui monolog dintr-o piesă de teatru, altul
decât cel din etapa I - practic
- prezentarea unor versuri şi a unei povestiri din repertoriul
candidatului - la alegerea comisiei - practic
- exerciţii de improvizaţie pe teme propuse de comisie - practic
Date de contact:
Str. A.I. Cuza 13, Craiova 200585
tel.: 0251 414468, Fax: 0251 418849
web: www.ucv.ro / e-mail: litere@central.ucv.ro

Domenii şi specializări de studiu:
LIMBĂ ŞI LITERATURĂ
180 credite ZI/ID
Limba şi literatura română şi o limbă şi literatură modernă la alegere:
franceză, engleză, germană, italiană, spaniolă
buget 80, taxă -, ID 70
Limba şi literatura engleză - O limbă şi literatură modernă
la alegere: franceză, germană, italiană, spaniolă
buget 42, taxă 58
Limba şi literatura franceză - O limbă şi literatură modernă
la alegere: engleză, germană, italiană, spaniolă
buget 20, taxă 20
Limba şi literatura română - filologie clasică (latină)
buget 10, taxă LIMBI MODERNE APLICATE
Traducere şi interpretare
(lb. engleză, lb. franceză)

buget 20, taxă 20

ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII
Comunicare şi relaţii publice

buget 35, taxă 55
180 credite ZI

180 credite ZI

ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
Pedagogia învăţământului
primar şi preşcolar

buget 20, taxă 80

TEATRU
Artele spectacolului (actorie)

buget 10, taxă 180 credite ZI

MUZICĂ
Pedagogie muzicală
Interpretare muzicală
(canto)
Interpretare muzicală
(instrumente)

www.ucv.ro

Craiova

180 credite ZI

180/240 credite ZI
buget 6, taxă 19
buget 5, taxă 20
buget 4, taxă 5

Drobeta - Tr. Severin
LIMBĂ ŞI LITERATURĂ
buget 32, taxă 8
Limba şi literatura română şi o limbă şi literatură
modernă la alegere: engleză, franceză 180 credite ZI
180 credite ZI
buget 10, taxă 40
09

ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
Pedagogia învăţământului
primar şi preşcolar

www.ucv.ro

FACULTATEA DE ECONOMIE sI
,
ADMINISTRAREA AFACERILOR
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, cea mai mare dintre
cele 16 facultăţi ale Universităţii din Craiova, are, în anul academic 2010 - 2011,
peste 7000 studenţi şi 133 cadre didactice..
Pentru realizarea obiectivelor în activitatea didactică şi de cercetare,
facultatea dispune de o sală de conferinţe, opt amfiteatre, şapte săli de curs şi
seminar, zece laboratoare de informatică şi simulări decizionale, şapte platforme
de cercetare.
Oferta educaţională, flexibilă şi dinamică este
reprezentată de zece specializări la ciclul de studii
universitare de licenţă, formă de învăţământ cu
frecvență, patru specializări la ciclul de studii universitare
de licență, formă de învățământ la distanță, douăzeci
programe de studii la ciclul de studii universitare de
master, formă de învățământ cu frecvență și o şcoală
doctorală.
Facultatea colaborează cu peste 15 universităţi de
prestigiu din alte ţări, cu tradiţie în domeniu, ceea ce
permite importante mobilităţi ale studenţilor şi cadrelor
didactice, dar şi participarea în comun la proiecte de
cercetare internaţionale.
Cunoştinţele dobândite le oferă absolvenţilor
Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor
abilităţile necesare pentru înfiinţarea, gestionarea şi
administrarea afacerilor şi le permit desfăşurarea de
activităţi în următoarele profesii: asistent manager,
administrator al proiectelor financiare, antreprenor,
analist de piaţă, agent de vânzări, agent de turism,
contabil autorizat, expert contabil, cenzor independent,
manager financiar-contabil, ofiţer de credite, broker,
auditor financiar, administrator relaţii cu clienţii, manager
de export, cercetător ştiinţific, profesor, analist de
sisteme informaţionale, analist programator, proiectant
de site-uri web, expert statistician.
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Condiţii de admitere şi calculul mediei:
Media anilor de liceu 50%
Media examenului de bacalaureat 50%

Date de contact:
Str. A.I. Cuza 13, Craiova 200585
Tel.: 0251 411317
web: www.stec.central.ucv.ro
www.stec.central.ucv.ro / e-mail: stec@central.ucv.ro

Craiova
ECONOMIE
buget 20, taxă 30
Economie generală şi comunicare economică
180 credite ZI
ADMINISTRAREA AFACERILOR
buget 40, taxă 60
Economia comerţului, turismului şi serviciilor
180 credite ZI
FINANŢE
buget 76, taxă 124, ID 150
Finanţe şi bănci
180 credite ZI/ID
CONTABILITATE
buget 60, taxă 85, ID 150
Contabilitate şi informatică
de gestiune
180 credite ZI/ID
CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ŞI
INFORMATICĂ ECONOMICĂ
180 credite ZI
Informatică economică
buget 31, taxă 44
Statistică şi previziune
economică
buget 20, taxă 40
ECONOMIE ŞI AFACERI
INTERNAŢIONALE
buget 39, taxă 61, ID 100
Economie şi afaceri
internaţionale
180 credite ZI/ID
MANAGEMENT
buget 47, taxă 83, ID 175
Management
180 credite ZI/ID
MARKETING
Marketing
Drobeta Turnu Severin
FINANŢE
Finanţe şi bănci

www.ucv.ro

Domenii şi specializări de studiu:

buget 35, taxă 55
180 credite ZI
buget 24, taxă 61, ID 40
180 credite ZI/ID

ADMINISTRAREA AFACERILOR
180 credite ZI
Economia comerţului,
turismului şi serviciilor
buget 15, taxă 45
Administrarea afacerilor
buget 15, taxă 85

CONTABILITATE
buget 15, taxă 60, ID 40
Contabilitate şi informatică
de gestiune
180 credite ZI/ID
buget 16, taxă 64, ID 40
180 credite ZI/ID
11

MANAGEMENT
Management

www.ucv.ro

FACULTATEA DE sTIINtE
SOCIALE
,
,
Facultatea de Ştiințe Sociale pregăteşte specialişti de înaltă clasă în domenii de mare
impact asupra vieţii social-economice, politice şi culturale a ţării: Istorie, Filosofie, Sociologie,
Ştiinţe Politice, Relaţii internationale şi studii europene, Jurnalism şi Geografie.
Procesul de învăţământ se desfăşoară într-un cadru adecvat stilului teoretic şi aplicaţiilor
practice diverse. În acest sens, facultatea dispune, în afara sălilor de curs, de 12 cabinete şi
laboratoare, o bibliotecă cu un număr de 24.000 de volume.
Pentru completarea pregătirii de specialitate, facultatea asigură stagii de practică în
importante instituţii administrative; în centre culturale semnificative; pe şantiere arheologice de
renume; sub forma unor şcoli de vară pe tematică filosofică; prin realizarea unor complexe
cercetări sociologice; prin studierea diverselor zone geografice ale României.
În scopul asigurării unei pregătiri a studenţilor la nivel mondial, aceştia pot urma cursuri de
unul sau două semestre la mari universităţi europene din: Croaţia,
Franţa, Italia, Spania, Turcia, Ungaria, Germania, Cehia.
După absolvirea ciclului de licenţă, studenţii pot opta pentru
studii de masterat în domeniile Istorie (Românii în istoria Europei,
Istoria ideii de Europa), Filosofie (Filosofie Contemporană),
Sociologie (Societate, comunicare şi mass-media, Dezvoltare
comunitară şi integrare europeană), Geografie (Mediul geografic.
Valorificarea şi protecţia resurselor naturale), Ştiinţe Politice
(Securitate naţională şi euroatlantică) şi două şcoli doctorale în
domeniile Sociologie şi Istorie. Acestea le vor acorda şanse în
plus în competiţia pentru locurile de muncă plasate la nivel de vârf în
ierarhia social-economică, atât în ţară cât şi peste hotare.
Absolvenţii facultăţii noastre au posibilitatea de a lucra în
oricare din domeniile: învăţământ, cercetare, administraţie, cultură,
muzeografie, turism, resurse umane, diplomaţie, mass-media,
poliţie şi jandarmerie.

ISTORIE
Istorie
SOCIOLOGIE
Sociologie

buget 21, taxă 29
180 credite ZI
buget 30, taxă 30
180 credite ZI

FILOSOFIE
Filosofie
ŞTIINŢE POLITICE
Ştiinţe politice

buget 21, taxă, 29
180 credite ZI
buget 21, taxă 9
180 credite ZI

GEOGRAFIE
Geografie

buget 43, taxă 107, ID 30
180 credite ZI/ID

ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII
buget 21, taxă 29
Jurnalism
180 credite ZI
RELAŢII INTERNAŢIONALE
ŞI STUDII EUROPENE
buget 21, taxă 39
Relaţii internaţionale şi studii europene 180 credite ZI
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Condiţii de admitere şi calculul mediei:
Media examenului de bacalaureat: 100%
Date de contact:
Str. A.I. Cuza 13, Craiova 200585
Tel.:/Fax: 0251 418515
web: www.ucv.ro / e-mail: fss
craiova@yahoo.com
fsscraiova@yahoo.com

Facultatea de Teologie a luat fiinţă la 1 octombrie 1992, având statut de
instituţie de învăţământ superior de stat, acreditată să funcţioneze sub dublă
jurisdicţie, cea a Mitropoliei Olteniei şi a Universităţii din Craiova.
Obiectivul principal al Facultăţii de Teologie este pregătirea de personal pentru
diverse categorii de profesii exercitate în cadrul Mitropoliei Olteniei, personal didactic
de specialitate în vederea predării religiei în învăţământul preuniversitar (cu condiţia
absolvirii cursurilor DPPD), precum şi asistenţi sociali pentru instituţiile publice de
profil.
Practica de specialitate pentru studenţii specializării
Teologie ortodoxă pastorală se efectuează la Biserica „Maica
Domnului - Dudu” din Craiova.
Facultatea de Teologie este afiliată la programe
europene de colaborare universitară pe perioadă
determinată (LLP/ERASMUS, COPHERNICUS, Agence
Universitaire de la Francophonie (AUF), Leonardo da Vinci),
încheind convenţii de parteneriat cu facultăţi şi institute de
teologie din Elveţia, Belgia, Grecia, Germania, Suedia,
Finlanda şi Bulgaria.

www.ucv.ro

FACULTATEA DE TEOLOGIE

Domenii şi specializări de studiu:
TEOLOGIE ORTODOXĂ
Teologie ortodoxă pastorală

240 credite ZI
buget 80, taxă -

Condiţii de admitere şi calculul mediei:

Media generală a anilor de liceu 70%
Media examenului de bacalaureat 30%
Criterii de departajare:

Date de contact:
Str. A.I. Cuza 13, Craiova 200585
Tel./Fax: 0251 413396
web: www.ucv.ro / e-mail: teologie@central.ucv.ro
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Media generală a anilor de liceu
Media la bacalaureat
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FACULTATEA DE DREPT sI
,
sTIINtE
ADMINISTRATIVE
,
,
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative
Administrative, una dintre cele 15 facultăţi ale
Universităţii din Craiova (fondată în 1947) este prima facultate de drept din ţară înfiinţată
după 1990 şi care, îndeplinind toate standardele de calitate, a primit girul acreditării, prin
lege, în anul 1995, urmare a hotărârii Consiliului Naţional de Evaluare şi Acreditare
Academică.
În prezent, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative are peste 2500de studenţi la
cursurile de zi şi cu frecvenţă redusă, în cadrul specializărilor Drept, Administraţie Publică şi
Asistenţă Managerială şi Secretariat.
Studenţii facultăţii noastre beneficiază de competenţele a 91
de cadre didactice proprii, care le oferă, graţie unei activităţi
susţinute de cercetare ştiinţifică (10 premii ale Academiei
Române), cursuri publicate la toate disciplinele din programul
de învăţământ.
Activitatea didactică se desfăşoară în 10 amfiteatre şi săli
de curs, 10 săli de seminar şi laboratoare de criminalistică,
medicină legală şi informatică juridică, dotate cu cea mai
modernă aparatură.
Facultatea beneficiază de o bibliotecă juridică proprie,
cuprinzând peste 140.000 de volume.
Oportunităţi postuniversitare: cursuri de masterat
(Drepturile Omului, Drept Privat, Ştiinţe Penale şi Ştiinţe
Administrative) şi studii doctorale (Teoria generală a Dreptului,
Drept Civil, Drept Constituţional, Drept Administrativ, Dreptul
mediului); cursuri de masterat şi studii doctorale în cotutelă
(Dijon, Saarbruken). Doctoranzii pot beneficia de burse
doctorale (1850 lei pe lună) pe o perioadă de 3 ani, finanţate din
Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane.
De asemenea, pot beneficia de acces la doctorate în cotutelă cu profesori din universităţile partenere. Finalizarea
acestor studii asigură titlul de doctor în ambele ţări.
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative beneficiază de
Programul de mobilităţi europene LLP/ERASMUS.
Prin intermediul acestui program studenţii noştri
beneficiază de mobilităţi de studiu la următoarele universităţi
partenere: Université de Bourgogne, Dijon; Université de
Franche-Comté, Besançon; Université Jean Moulin, Lyon 3;
Université de Strasbourg; Universitat des Saarlandes,
Saarbrucken, Germania; Université de Fribourg, Elveţia.
Mobilităţile de tip LLP/ERASMUS destinate studenţilor de
la cursurile de licenţă, oferă unui număr mare de studenţi
posibilitatea de a studia un semestru sau un an în universităţile
partenere.
Conform informaţiilor centralizate de Ministerul Justiţiei,
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii din
Craiova ocupă locul trei la examenul de intrare la Institutul
Naţional al Magistraturii de la înfiinţarea acestuia. În anul 2007,
Date de contact:
Str. A.I. Cuza 13, Craiova 200585
Tel./Fax: 0251 419900
web: www.drept.ucv.ro / e-mail: drept@central.ucv.ro

www.ucv.ro

facultatea s-a situat pe primul loc, 34 de locuri din cele 150 scoase la concurs, fiind
ocupate de absolvenţii noştri.
Absolvenţii facultăţii au rezultate foarte bune la concursurile de intrare în profesia de
avocat. Facultatea noastră este una dintre cele 6 facultăţi agreate de Uniunea Barourilor
din România pentru desfăşurarea cursurilor de formare iniţială şi continuă a avocaţilor.
De asemenea, o mare parte dintre absolvenţii specializării Administraţie Publică au
urmat cursurile Institutului Naţional de Administraţie şi au devenit funcţionari publici.
Absolvenţii facultăţii au reuşit să se înscrie în programe masterale în afara ţării sau să
lucreze în instituţii europene (Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeană, Curtea de
Justiţie a Comunităţilor Europene, Consiliul Europei, Curtea Europeană a Drepturilor
Omului).
În cadrul facultăţii funcţionează trei asociaţii studenţeşti: Asociaţia Europeană a
Studenţilor în Drept (ELSA), Asociaţia Studenţilor în Drept din Universitatea din Craiova
(ASD-UC) şi Asociaţia Lex Erasmus.
NOUL SEDIU AL FACULTĂŢII
Facultatea noastră a obţinut 12 milioane de euro din
fonduri structurale europene nerambursabile pentru realizarea
unui nou sediu. Construcţia noului sediu a început în primăvara
anului 2010 şi se va finaliza în anul 2012. Noul sediu va avea
12.500 mp: 2.000 mp de bibliotecă, o aulă, 10 amfiteatre, 30 de
săli de seminar, 4 laboratoare, sală de sport, terenuri de sport,
restaurant şi alte facilităţi destinate studenţilor.
Căminele studenţeşti din campusul unde va fi construit noul
sediu oferă condiţii de cazare la standarde europene.

Domenii şi specializări de studiu:
DREPT
Drept

buget 160, taxă 140, FR 100
240 credite ZI/FR

ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE
Administraţie publică
Administraţie publică
(Dr.-Tr.Severin)
ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE
Asistenţă managerială
şi secretariat

180 credite ZI
buget 37, taxă 53
buget 28, taxă 72
180 credite ZI
buget 15, taxă 15

Pentru locurile finanţate de la buget, domeniul Drept: concurs
- probă scrisă, tip grilă la disciplina “Limba română”.
Se vor utiliza manualele de Limba română pentru clasele VVIII şi cele de Limba şi literatura română pentru clasele IX-XII
(problemele legate de aplicarea normelor ortografice, ortoepice şi
de punctuaţie, precum şi cele de fonetică, lexic, semantică şi
morfosintaxă).
Pentru locurile finanțate de la buget, domeniul Științe
administrative (specializarile Administrație publică și Asistență
managerială și secretariat): concurs - pe bază de dosar, media de
admitere fiind media de la examenul de bacalaureat 100%.
Pentru locurile cu taxă: concurs - pe bază de dosar, media de
admitere fiind media de la examenul de bacalaureat 100%.
Candidaţii respinşi pentru locurile bugetare vor concura
pentru locurile cu taxă pe baza dosarului.
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Condiţii de admitere şi calculul mediei:
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(

FACULTATEA DE EDUCATIE
,
FIZICA SI
SPORT
,

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport asigură pregătirea profesională în
domeniul Educaţie Fizică şi Sport pentru specializările Educaţie Fizică şi Sport şi
Kinetoterapie şi Motricitate Specială. Studenţii pot opta pentru una din aceste
specializări începând cu anul II de învăţământ.
După finalizarea studiilor de licenţă, pregătirea poate fi continuată în cadrul
instituţiei noastre prin cursuri de masterat, unde vor fi aprofundate cunoştinţele
acumulate în domeniul educaţiei fizice, sportului de
performanţă şi al kinetoterapiei. Facultatea asigură cursuri
de perfecţionare a profesorilor pentru obţinerea gradelor
didactice în învăţământul preuniversitar.
Pentru buna desfăşurare a procesului de învăţământ,
oferim studenţilor noştri o bază materială adecvată, ce
asigură desfăşurarea conţinutului didactic cuprins în
programele analitice pe discipline, corespunzătoare unui
plan de studii acordat la nivel naţional cu celelalte instituţii
de profil ce au la bază ECTS.

Domenii şi specializări de studiu:
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT buget 75, taxă 175
Educaţie Fizică şi Sport
180 credite ZI
Kinetoterapie şi Motricitate Specială 180 credite ZI
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT buget 20, taxă 100
Educaţie Fizică şi Sport
(Dr.-Tr.Severin)
180 credite ZI
Kinetoterapie şi Motricitate Specială
(Dr.-Tr.Severin)
180 credite ZI

Condiţii de admitere şi calculul mediei:
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Testul de atletism 30%
Testul de gimnastică 30%
Testul de ramură sportivă la alegere (volei,
baschet, handbal, fotbal, sporturi de luptă,
tenis de masă, scrimă) 30%
Media examenului de bacalaureat 10%
Date de contact:
Str. Brestei 156, Craiova 200207
Tel.: 0251 422743; Fax: 0251 422090
web: www.ucv.ro / e-mail: fefs@sport.ucv.ro

Misiunea facultăţii este aceea de a forma specialişti calificaţi în mai multe domenii
fundamentale: Ştiinţe Agricole şi Silvice - Agricultură, Montanologie şi Silvicultură, Ştiinţe
inginereşti Măsurători terestre şi cadastru, Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare.
Prin programele de studiu promovate, facultatea oferă posibilitatea absolvenţilor de
liceu de a-şi dezvolta competenţe şi de a asimila cunoştinţe în forme de învăţământ
corespunzătoare personalităţii şi disponibilităţii fiecărui individ. Acestea sunt elaborate conform
cerinţelor şi normativelor ARACIS şi asigură compatibilitatea cu cadrul naţional al calificărilor
precum şi cu programele de studii similare din statele UE, în conformitatea cu sistemul
creditelor transferabile ETCS.
Facultatea de Agricultură asigură specialişti care au posibilitatea ocupării unor funcţii
în cadrul structurilor administrative ale statului (DADR, OJCA, APIA, APDRP, OCPI, Romsilva,
etc.), în producţie la societăţile cu profil agricol, silvic sau geodezic,
în industria alimentară, în cadrul firmelor de consultanţă, în cadrul
staţiunilor de cercetare-dezvoltare agricolă, în învăţământ - cu
condiţia absolvirii cursurilor DPPD.
Programul HOPS derulat în parteneriat cu Federaţia
Naţională a Asociaţiilor Tinerilor Fermieri din Anglia şi Ţara Galilor,
asigură posibilitatea efectuării unor stagii de practică în timpul
şcolarizării în cadrul unor ferme şi exploataţii agricole private.
Absolvenţii Facultăţii de Agricultură pot aprofunda şi
dezvolta cunoştinţele de specialitate în domeniul agricol prin
frecventarea cursurilor de MASTER în următoarele specializări:
Protecţia mediului în agricultură, Consultanţă şi management în
agricultură şi Management în agroturism şi calitatea produselor
agroalimentare timp de patru semestre. După absolvirea
cursurilor de Master se poate opta pentru pregătire avansată în
cadrul Şcolii Doctorale „Al. Buia” în vederea obţinerii titlului ştiinţific
de „DOCTOR ÎN AGRONOMIE”.
Cadrele didactice şi studenţii de la Facultatea de
Agricultură din Craiova au posibilitatea de a efectua stagii de
pregătire şi specializare în cadrul universităţilor partenere din
străinătate prin intermediul programelor Erasmus, Lenardo da
Vinci, Tempus, etc.

www.ucv.ro
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FACULTATEA DE AGRICULTURA

Domenii şi specializări de studiu:
AGRICULTURĂ
Agricultură
Montanologie
SILVICULTURĂ
Silvicultură
INGINERIE GEODEZICĂ
Măsurători terestre şi cadastru
INGINERIA PRODUSELOR
ALIMENTARE
Controlul şi expertiza
produselor alimentare

240 credite ZI/ID
buget 55, taxă 40, ID 75
buget 30, taxă 30
buget 20, taxă 10
240 credite ZI
buget 20, taxă 5
240 credite ZI
buget 25, taxă 25
240 credite ZI

Condiţii de admitere şi calculul mediei:
Date de contact:
Str. Libertăţii 19, Craiova 200
583
200583
Tel.: 0251 418475
web: www.
agro-craiova.ro / e-mail: agronom@administrativ.ucv.ro
www.agro-craiova.ro
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Media anilor de liceu 50%
Media examenului de bacalaureat 50%

www.ucv.ro

(

FACULTATEA DE HORTICULTURa
Facultatea de Horticultură pregăteşte specialişti în domenii fundamentale: Ştiinţe
Agricole şi Silvice, Ştiinţe inginereşti şi Ştiinţe ale naturii, în concordanţă cu exigenţele actuale
privind Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS).
Absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de licenţă îşi pot exercita profesia, conform
competenţelor şi drepturilor corespunzătoare diplomei dobândite, în exploataţiile de profil,
industrie alimentară, cercetare ştiinţifică, sănătate, în cadrul firmelor de consultanţă, în diverse
structuri administrative (Direcţii agricole, APIA, Agenţii de Mediu, Direcţii Sanitar Veterinare
etc.) sau în învăţământul de profil, pentru toate domeniile, cu condiţia absolvirii cursurilor
Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD).
Oferta educaţională, flexibilă şi dinamică, este reprezentată de cinci specializări la ciclul
de licenţă, atât la forma de învăţământ ZI cât şi la formele de
învăţământ ID/FR.
Absolvenţii pot continua studiile universitare prin şase module
de masterat (pentru fiecare domeniu de licenţă) şi o şcoală
doctorală, în urma cărora sunt dobândite cunoştinţe şi competenţe
de vârf în domeniile respective.
Graţie numeroaselor relaţii de colaborare şi parteneriat la
nivel internaţional, Facultatea de Horticultură oferă studenţilor şi
masteranzilor, în fiecare an, posibilitatea de studiu în străinătate,
prin intermediul burselor oferite de LLP/ERASMUS, Agenţia
Francofonă, Catedra UNESCO “Culture et Traditions du Vin”,
precum şi posibilitatea de a efectua stagii de practică în Marea
Britanie (Programul HOPS).
În cei 49 de ani care au trecut de la înfiinţarea facultăţii, s-a
format un corp profesoral de excepţie, recunoscut pe plan naţional
şi internaţional, iar baza materială de care dispune asigură
pregătirea teoretică şi practică a studenţilor, masteranzilor şi
doctoranzilor la cele mai înalte standarde.

Domenii şi specializări de studiu:
HORTICULTURĂ
Horticultură
Peisagistică
INGINERIA PRODUSELOR
ALIMENTARE
Tehnologia Prelucrării
Produselor Agricole

240 credite ZI
buget 30, taxă 25
buget 25, taxă 15
buget 27, taxă 33
240 credite ZI

INGINERIA MEDIULUI
Ingineria şi Protecţia Mediului
în Agricultură

buget 35, taxă 25

BIOLOGIE
Biologie

buget 40, taxă 20
180 credite ZI

240 credite ZI

Condiţii de admitere şi calculul mediei:
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Media generală a anilor de liceu 50%
Media examenului de bacalaureat 50%
Date de contact:
Str. A.I. Cuza 13, Craiova 200585
Tel./Fax: 0251 414541
web: www.ucv.ro / e-mail: horticultura@central.ucv.ro

Facultatea de Electrotehnică are o bogată tradiție în Inginerie electrică fiind
continuatoarea Institutului Tehnic înfințat la Craiova în anul 1959.
Prin programele de studii de licenţă (nouă specializări cu o durată de patru
ani), Facultatea de Electrotehnică asigură o pregătire solidă, teoretică şi practică, a
inginerilor pentru următoarele domenii: inginerie electrică, inginerie energetică,
inginerie şi management industrial, inginerie aerospaţială.
În domeniul Inginerie Electrică funcţionează o secţie unde pregătirea
studenţilor se face în limba franceză.
Studenţii care au rezultate bune pot beneficia de stagii de pregătire în Franţa,
Germania sau Italia în cadrul unor programe internaţionale (LLP/Erasmus,
Leonardo, AUF, DAAD).
Din informaţiile referitoare la ultimele promoţii a
rezultat că o mare parte dintre absolvenţi îşi găsesc un loc
de muncă în profilul pregătirii încă din primul an după
absolvire.

www.ucv.ro
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FACULTATEA DE ELECTROTEHNICa

Domenii şi specializări de studiu:
INGINERIE ELECTRICĂ
buget 82, taxă 18
Inginerie electrică şi calculatoare
240 credite ZI
Inginerie electrică şi calculatoare în
limba franceză
240 credite ZI
Sisteme electrice
240 credite ZI
Electronică de putere
şi acţionări electrice
240 credite ZI
INGINERIE ENERGETICĂ
buget 60, taxă Ingineria sistemelor electroenergetice 240 credite ZI
Termoenergetică
240 credite ZI
INGINERIE ŞI MANAGEMENT
INDUSTRIAL
Inginerie economică în domeniul
electric, electronic şi energetic

buget 25, taxă 5
240 credite ZI

INGINERIE AEROSPAŢIALĂ
buget 30, taxă Echipamente şi instalaţii de aviaţie
240 credite ZI

Condiţii de admitere şi calculul mediei:
Media examenului de bacalaureat 100%
Criterii de departajare la medii egale:
Date de contact:
Bulevardul Decebal 107, Craiova 200440
Tel./Fax: 0251 436447
web: www.elth.ucv.ro / e-mail: decanat@elth.ucv.ro

24

Media anilor de studii din liceu
Media la disciplina matematică din liceu

(
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FACULTATEA DE MECANICa
Facultatea de Mecanică
Mecanică, cu un număr de peste 2000 de studenţi, a fost
înfiinţată în urmă cu 30 de ani şi pregăteşte ingineri în domenii de vârf ale ştiinţei şi
tehnologiei, asigurând o bază teoretică aplicativă temeinică prin planurile de
învăţământ moderne, existenţa unor laboratoare echipate cu aparatură de înaltă
performanţă, a unor colective de cercetare consacrate, dar şi a unor centre de
instruire susţinute şi recunoscute de producătorii de software pentru ingineria
mecanică (AutoDesk, Structural Research & Analysis Corporation, Cosmos, Catia,
ProEngineering, Ansys, Nastran, Fluent, Unigraphics etc.).
În Facultatea de Mecanică funcţionează
specializări de anvergură care se pot constitui într-un
sistem integrat caracterizat
prin flexibilitate şi
profesionalism, având un impact remarcabil pe piaţa
muncii.
Activitatea didactică este asigurată de un corp
profesoral de excepţie, recunoscut pe plan naţional şi
internaţional, cu stagii de specializare la universităţi de
prestigiu din străinătate (Auburn University - Auburn,
John's Hopkins University - Baltimore, Southeastern
University - Texas, toate din SUA, University of Luton Anglia, Delft University of Technology - Olanda, Ecole
Normal Superieure de Cachan - Franţa sau Essen
Duisburg University - Germania). În plus, activitatea de
cercetare ştiinţifică, concretizată prin numeroase granturi
şi contracte, în care sunt angrenaţi şi studenţii, a fost şi este
în continuare completată prin colaborări şi parteneriate cu
o serie de universităţi din SUA, Anglia, Olanda, Germania,
Franţa, Spania, Portugalia şi Belgia.
Oportunităţi postuniversitare:
- cursuri de masterat pe următoarele domenii:
Modelare şi simulare în ingineria mecanică, Optimizarea
proceselor şi echipamentelor tehnologice, Proiectarea
modernă a autovehiculelor, Optimizarea sistemelor de
transport, Managementul producţiei şi logistică;
- studii doctorale în domeniile: Ingineria
mecanică, Ştiinţa materialelor;
- cursuri de formare continuă, perfecţionare şi
specializare în proiectare asistată şi domenii
complementare Ingineriei mecanice: Ingineria industrială,
Ingineria autovehiculelor, Ingineria transporturilor,
Ingineria civilă, Inginerie şi management.

Date de contact:
Str. Calea Bucureşti 107, Craiova 200478
Tel.: 0251 543739 Fax: 0251 416630
web: mecanica.ucv.ro / e-mail: ra
ralucamalciu@mecanica.ucv.ro
lucamalciu@mecanica.ucv.ro

INGINERIE INDUSTRIALĂ
Tehnologia construcţiilor de maşini

buget 55, taxă 5
240 credite ZI

INGINERIA AUTOVEHICULELOR
Autovehicule rutiere

buget 60, taxă 50
240 credite ZI

INGINERIE ŞI MANAGEMENT
Inginerie economică în
domeniul mecanic

buget 40, taxă 60

INGINERIA TRANSPORTURILOR
Ingineria transporturilor şi trafic

buget 30, taxă 10
240 credite ZI

INGINERIE CIVILĂ
Construcţii civile, industriale şi
agricole

buget 29, taxă 21

www.ucv.ro

Domenii şi specializări de studiu:

240 credite ZI

240 credite ZI

Condiţii de admitere şi calculul mediei:
Media generală a anilor de liceu 20%
Media examenului de bacalaureat 80%
Criterii de departajare:
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Media la matematică din liceu

(

22
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FACULTATEA DE AUTOMATICa,
CALCULATOARE sI
, ELECTRONICa
Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică este una dintre cele patru
facultăţi de inginerie ale Universităţii din Craiova. Ca structură de învăţământ este cea mai
complexă facultate, cu un caracter de mini-politehnică în domeniul ştiinţei şi tehnologiei
informaţiei. În prezent, facultatea are peste 1650 studenți (1184 studenți la cursurile secțiilor de
ingineri, 407 studenți la specializările de studii de master, mai mult de 65 doctoranzi) dintre care
mai mult de 325 sunt bursieri. Planul actual de învăţământ este rezultatul a peste 30 de ani de
experienţă și evoluţie, modificările succesive urmărind îndeaproape progresele rapide
înregistrate pe plan mondial în domeniile Automatică, Calculatoare, Electronică şi
Mecatronică. Diplomele acordate sunt echivalente cu diplomele
celor mai prestigioase universităţi din lume.
La competiţiile anuale, cadrele didactice ale facultăţii au fost
incluse în colective care au câştigat dreptul la finanţare, din surse
naţionale şi internaţionale, în mai mult de 50 granturi de
cercetare ştiinţifică. În acest mod, pe de o parte se certifică
nivelul ştiinţific de pregătire al colectivului, iar pe de altă parte se
crează premisele îmbunătăţirii bazei materiale a laboratoarelor
utilizate de studenţi.
Spaţiile de învăţământ aflate în administrarea facultăţii
(cămin, bibliotecă, Aulă, săli de curs, săli de seminar, laboratoare)
asigură cele mai bune condiţiil studenţilor. În ultimii ani, în
laboratoarele facultăţii, au fost investite mai mult de 2,5 milioane
EURO. Baza materială modernă a acestor laboratoare este, în
totalitate, la dispoziţia studenţilor.
Facultatea are relaţii de colaborare academică cu
numeroase instituţii de învăţământ şi cercetare prestigioase, din
ţară şi din străinătate. Aceste relaţii de colaborare au permis
perfecţionarea cadrelor didactice, actualizarea planurilor de
învăţământ şi modernizarea laboratoarelor. În fiecare an, mai
mult de 50 de studenţi beneficiază de burse de studii la
universităţi din Germania, Franţa, Grecia, Portugalia, Italia,
Spania, Olanda, Belgia, Cehia.
Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică oferă
posesorilor de diplomă de licenţă posibilităţi remarcabile de
continuare a studiilor:
- cursuri de masterat în următoarele domenii: Ingineria
sistemelor (Automatica sistemelor complexe, Tehnologii
informatice în ingineria sistemelor), Mecatronică şi robotică
(Sisteme de conducere în robotică), Inginerie electronică şi
telecomunicaţii (Sisteme electronice avansate), Calculatoare şi
tehnologia informaţiei (Inginerie software, Information Systems
for e – Business, Ingineria calculatoarelor şi comunicaţiilor,
Computer and Comunication Engineering)
- studii doctorale în domeniile: Ingineria sistemelor,
Mecatronică şi robotică şi, respectiv, Calculatoare şi tehnologia
informaţiei.
- cursuri postuniversitare de formare continuă, perfecţionare
şi specializare.
Date de contact:
Bulevardul Decebal 107, Craiova 200440
Tel./Fax: 0251 438198
web: www.ace.ucv.ro / e-mail: secretariat@ace.ucv.ro

CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
Calculatoare (cu predare în limba română)
Calculatoare (în limba engleză)

240 credite ZI
buget 53, taxă 7
buget 50, taxă 10

INGINERIA SISTEMELOR
Automatică şi informatică aplicată
Ingineria sistemelor multimedia

240 credite ZI
buget 79, taxă 25
buget 30, taxă 15

INGINERIE ELECTRONICĂ
ŞI TELECOMUNICAŢII
Electronică aplicată
MECATRONICĂ ŞI ROBOTICĂ
Mecatronică
Robotică

240 credite ZI
buget 41, taxă 4

www.ucv.ro

Domenii şi specializări de studiu:

240 credite ZI
buget 25, taxă 5
buget 20, taxă 10

Condiţii de admitere şi calculul mediei:
Media examenului de bacalaureat 60%
Media anilor de studiu din liceu 40%

Criterii de departajare la medii egale:
Media examenului de bacalaureat
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Toate programele de studii sunt acreditate cu calificativul
ÎNCREDERE de Agenția Română de Asigurare a Calității în
Învățământ Superior.

(

(

(

FACULTATEA DE INGINERIE ÎN ELECTROMECANICa,
MEDIU sI INFORMATICa INDUSTRIALa

www.ucv.ro

,

Facultatea de Inginerie în Electromecanică, Mediu şi Informatică Industrială
(FIEMII) reprezintă pilonul învăţământului superior electromecanic din România, fiind cea
mai mare şi mai veche instituţie de acest profil din ţară.
Managementul activităţii didactice şi de cercetare
Sistem de Management al Calităţii acreditat BVQI (Anglia) şi Mişcarea Română
pentru Calitate:
- planuri de învăţământ aliniate la cerinţele UE;
- stagii de practică pe bază de contract;
- proceduri de evaluare anuală a cadrelor didactice,
inclusiv de către studenţi.
Relaţii internaţionale
Schimburi anuale de studenţi cu Université Paris Sud IUT de Cachan, Université de Bourgogne - IUT Le Creusot şi
Ecole des Hautes Etudes d'Ingénieurs Lille (Franţa).
Proiecte de diplomă realizate în facultatea noastră de
către studenţi de la facultăţile europene partenere.
Integrarea cu mediul economic
Masteratul Sisteme Electromecanice Complexe este
finanţat de Renault Technologie Roumanie - RTR (absolvenţii
efectuează stagiile de practică şi proiect la RTR şi sunt angajaţi
de RTR).
Contracte de practică încheiate cu Dacia S.A., Pirelli
România, Cummings Generator Technologies România,
Electroputere S.A., POPECI S.A. etc.

Domenii şi specializări de studiu:
INGINERIE ELECTRICĂ
buget 42, taxă 18, FR 50
Electromecanică
240 credite ZI
Electromecanică (frecvenţă redusă)
240 credite FR
INGINERIA MEDIULUI
Ingineria şi protecţia mediului
în industrie

buget 50, taxă 10
240 credite ZI

ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE
Informatică industrială

buget 42, taxă 8
240 credite ZI

Condiţii de admitere şi calculul mediei:
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Media generală a anilor de liceu 30%
Media examenului de bacalaureat 70%
Date de contact:
Bulevardul Decebal 107, Craiova 200440
Tel.: 0251 435255
web: www.em.ucv.ro / e-mail: secretariat@e
m.ucv.ro
secretariat@em.ucv.ro

FACULTATEA DE INGINERIA sI MANAGEMENTUL
SISTEMELOR TEHNOLOGICE
Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice (IMST) îşi
asumă importanta misiune de a pregăti specialişti în domeniul ingineresc, capabili de
a utiliza cunoştinţe ştiinţifice, tehnice şi cultural-umaniste şi de a contribui la progresul
tehnologic, economic şi social-cultural al societăţii româneşti şi al lumii
contemporane.
IMST îşi propune să promoveze forme de pregătire adaptate cerinţelor unei
societăţi a cunoaşterii, în plină competiţie, supusă procesului de integrare în
Comunitatea Europeană şi Internaţională. Misiunea sa principală este formarea
inginerului capabil să se adapteze cerinţelor economiei de piaţă şi a noilor tehnologii,
care să aibă cunoştinţe economice şi manageriale şi care să
promoveze principiile de dezvoltare durabilă şi de protejare a
mediului înconjurător.

www.ucv.ro
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Domenii şi specializări de studiu:
INGINERIE INDUSTRIALĂ
Ingineria sudării

buget 20, taxă 10
240 credite ZI

INGINERIA MEDIULUI
buget 20, taxă 5
Ingineria şi protecţia mediului
în industrie
240 credite ZI
INGINERIE MARINĂ
ŞI NAVIGAŢIE
buget 20, taxă 10, FR Navigaţie şi transport maritim
şi fluvial
240 credite ZI/FR
Electromecanică navală
240 credite ZI
INGINERIE ŞI MANAGEMENT
buget 20, taxă 20
Inginerie economică industrială
240 credite ZI
INGINERIA MATERIALELOR
buget 20, taxă 10
Ştiinţa materialelor
240 credite ZI

Condiţii de admitere şi calculul mediei:
Media generală a anilor de liceu 80%
Media examenului de bacalaureat 20%

Criterii de departajare la medii egale:

Date de contact:
Str. Călugăreni 1, Dr. Tr. Severin 220037
Tel.: 0252 333431 Fax: 0252 317219
web: www.ucv.ro; www.imst.ro
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Media la disciplina matematică (anii de liceu)
Media la disciplina Fizică (anii de liceu), dacă după
aplicarea primului criteriu, mediile sunt egale.

www.ucv.ro

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGATIREA
PERSONALULUI DIDACTIC (DPPD)
Studenţii şi absolvenţii care doresc să devină profesori trebuie
să parcurgă planul de învăţământ al Departamentului pentru
Pregătirea Personalului Didactic (DPPD), din cadrul Universităţii din
Craiova. Profesionalizarea pentru cariera didactică se poate realiza
fie prin studii universitare, fie prin studii postuniversitare. DPPD oferă
studenţilor pregătire psihopedagogică, metodică şi practică, pentru
domeniile şi specializările realizate în cadrul facultăţilor, printr-un plan
de învăţământ specific, distinct de cel al facultăţilor.
Studenţii de la formele de învăţământ la distanţă (ID) sau cu
frecvenţă redusă (FR), care optează pentru cariera didactică, au
aceleaşi planuri de învăţământ ca şi studenţii de la forma de
învăţământ ZI, însă activităţile se bazează pe studiu individual şi pe
elaborarea de lucrări aplicative, conform programelor comunicate în
prealabil.
Împreună cu alte instituţii, DPPD organizează şi desfăşoară
programe de formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul
preuniversitar şi de pregătire, în vederea definitivării în învăţământ, a
obţinerii gradului didactic II şi a gradului didactic I, eliberându-se
certificate şi diplome pentru a preda în învăţământ.
Planul de învăţământ al DPPD:
- Nivelul I (30 de credite) de formare iniţială se finalizează
printr-un certificat de absolvire care permite exercitarea profesiei
didactice, în învăţământul obligatoriu.
- Nivelul al II-lea (alte 30 de credite) se finalizează prin
obţinerea certificatului de absolvire care permite titularizarea pe orice
treaptă a învăţământului.
Înscrierea se face la secretariatul DPPD, în perioada
septembrie - octombrie. Se pot înscrie studenţi de la toate facultăţile
Universităţii din Craiova, indiferent de forma de învăţământ şi absolvenţi cu diplomă de licenţă ai
oricărei instituţii de învăţământ superior.
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Date de contact:
Str. A.I. Cuza 13, Craiova 200585
Tel.: 0251 416574 int. 4203 Fax: 0251 411688
web:http://cis01.central.ucv.ro/DPPD/ / e-mail: dppd@central.ucv.ro

Principalul scop al CCOP de-a lungul anilor a fost şi va rămâne acela de a informa cât mai
bine liceenii, studenţii şi absolvenţii Universităţii din Craiova, în fiecare an editând broşuri conţinând
materiale informative referitoare la admiterea în facultăţi (domenii şi specializări, metodologie,
numărul de locuri aprobate pentru fiecare specializare, condiţiile de admitere şi calculul mediei),
sistemul de credite, regulamentele specifice aflate în vigoare în
Universitatea din Craiova, modalităţile de cazare, modul de
acordare al burselor şi bibliotecile existente la nivelul Universităţii.
În ultimii şase ani, în vederea promovării ofertei educaţionale,
CCOP a derulat programul Caravana Învăţământului European în
cele cinci judeţe ale zonei Oltenia, folosind ca suport informaţional
Ghidul candidatului, proiect urmat de evenimentul Zilele Porţilor
Deshise, ambele proiecte derulându-se pentru furnizarea unor
informaţii complete şi detaliate privind admiterea din fiecare an.
CCOP oferă servicii de consiliere în carieră (evaluarea
intereselor/valorilor/abilităţilor, asistenţă pentru realizarea CV-ului,
asistenţă pentru realizarea scrisorii de motivaţie, asistenţă pentru
prezentarea la interviul de selecţie, consiliere pentru construirea
planului carierei. Pentru a veni în sprijinul studenţilor şi absolvenţilor
care se află în căutarea unui loc de muncă, CCOP pune la dispoziţia
acestora suportul pentru o mai bună prezentare la interviuri, prin
broşura Ghidul Carierei şi trainning-ul Paşi pentru o carieră de
succes.
CCOP asistă studenţii şi absolvenţii în planificarea carierei,
prospectează nevoile pieţei muncii, promovând în campusul
universitar acţiuni specifice cunoaşterii firmelor şi ale nevoilor lor de
personal cu calificare academică. În acest scop CCOP organizează
acţiuni tematice diverse: Târgul de joburi şi burse, prezentări de
firme, buletinul locurilor vacante.
CCOP pune la dispoziţia elevilor, studenţilor şi absolvenţilor
profilele ocupaţionale. Acestea sunt instrumente care furnizează
informaţii despre exigenţele şi cerinţele anumitor profesii. Profilele
ocupaţionale sunt destinate celor interesaţi în alegerea unei cariere
potrivite, cuprind informaţii sintetice privind diferitele ocupaţii din
România. Pentru a afla care este postul care se potriveşte profilului
psihologic al fiecăruia, CCOP realizează testări psihologice, folosind
teste de evaluare a aptitudinilor cognitive, inventarare de
personalitate, chestionare de evaluare a intereselor personale, teste
de cunoştinţe şi de evaluare a emoţiilor. Accesul studenţilor şi al
absolvenţilor la aceste servicii este de natură să crească şansele de
inserţie pe piaţa muncii şi de adaptare la statutul şi rolul lor în
organizaţii, la o mai bună alegere/modificare a rutei profesionale, la
facilitarea contactului cu mediul economic şi de afaceri, având la dispoziţie şi instrumente de
potrivire a profilului postului cu profilul psihologic al candidatului.

www.ucv.ro
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CENTRUL DE CONSILIERE SI
,
ORIENTARE PROFESIONALA (CCOP)
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Dacă eşti student sau masterand la Universitatea din Craiova, ai o mulţime de întrebari
legate de probleme care te frământă, îţi sugerăm să ne faci o vizită la Centrul de Consiliere şi
Orientare Profesională. Aici o să întâlneşti oameni înţelegători, gata să te asculte şi să te ajute.
Dar dacă tu crezi că nu ai timp sau curaj să vii la noi, trimite-ne un mesaj şi noi o să îţi oferim
consiliere online. Poţi face acest lucru prin intermediul rubricii Întreabă-ne! de pe site-ul CCOP. Cind
o sa te simţi în largul tău, te aşteptam la Centru. Intră pe www.ccop.ucv.ro şi poţi afla mai multe
lucruri despre serviciile pe care CCOP le oferă studenţilor Universităţii din Craiova.

BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII

www.ucv.ro

Oferă următoarele servicii:
acces la sistemul de cataloage tradiţionale şi la banca de date;
consultarea colecţiilor în sălile de lectură;
www.ucv.ro
împrumut de publicaţii la domiciliu din fondurile proprii;
împrumutul de publicaţii de la alte biblioteci din ţară şi străinătate (împrumut interbibliotecar
intern şi internaţional);
informaţii bibliografice şi îndrumări în regăsirea informaţiei şi
utilizarea surselor de informare;
elaborarea de lucrări bibliografice;
sală de multimedia.
Reguli de împrumut:
- studenţii de la cursurile de ZI pot împrumuta publicaţiile pe baza
permisului, respectiv a carnetului de student, iar studenţii de la
cursurile FR sau ID pot primi publicaţii doar pentru sălile de lectură;
- lucrările de referinţă, periodicele, colecţiile speciale, unicatele
din depozitul central de carte nu pot fi împrumutate la domiciliu;
- termenul de împrumut este de 30 de zile, pentru publicaţiile
foarte solicitate termenul fiind stabilit de bibliotecar. Numărul de
volume ce pot fi împrumutate este de trei pentru studenţi şi cinci pentru
cadrele didactice.
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CAZARE ŞI MASĂ
Universitatea din Craiova oferă aproximativ 3100 de locuri de
cazare în cele 11 cămine studenţeşti pe care le posedă.
Căminele 1, 2 şi 3 sunt situate în campusul studenţesc Agronomie
şi totalizează 1000 de locuri de cazare.
Căminele 1 şi 2 dispun fiecare de câte 420 locuri de cazare în
camere cu patru locuri şi grup sanitar comun.
Căminul 3 dispune de 136 locuri de cazare pentru studenţi, în
camere cu două locuri şi sunt dotate cu grup sanitar propriu, televizor
şi frigider. Tot în acest cămin există şi 24 locuri de cazare în
apartamente de protocol modern dotate, precum şi o sală de
conferinţă.
Căminele 6, 7, 8 şi 14 sunt situate în campusul studenţesc
Mecanică şi dispun de un număr total de 816 locuri de cazare.
Căminele 6 şi 7 dispun de camere cu două locuri şi sunt dotate cu grup
sanitar propriu, televizor şi frigider. Căminul 7 este destinat şi pentru
cazarea familiştilor şi cadrelor didactice.
Căminul 8 are camere cu patru locuri şi grup sanitar comun.
Începând cu octombrie 2010 a fost dat în folosinţă şi căminul 14,
cămin nou construit, care dispune de camere cu două locuri, dotate cu
grup sanitar propriu, televizor şi frigider. Pe lângă cazarea studenţilor,
Căminul 14 are rezervate şi 40 locuri pentru protocol.
Căminul 10 are 900 de locuri cu cinci locuri în cameră, cu grup sanitar în fiecare cameră.
Căminele 11, 12 şi 13 se află în campusul studenţesc din incinta Facultăţii de Educaţie Fizică şi
Sport, având un total de 388 de locuri. Căminele 11 şi 13 dispun de camere cu cinci locuri, cu grup
sanitar comun.
Căminul 12 dispune de camere cu trei locuri şi sunt dotate cu grup sanitar propriu, televizor şi
frigider. Căminul este destinat, pe lângă cazarea studenţilor proprii şi pentru cazarea studenţilor străini
veniţi la studii prin diverse programe europene.
Toate căminele Universităţii din Craiova dispun de săli de lectură pentru studenţi.
Toate căminele sunt legate la reţeaua de televiziune prin cablu, fiind conectate la internet prin
reţeaua RoEduNet.
În campusul Mecanică, în incinta Căminului 14, funcţionează o cantină cu dotări ultramoderne
unde studenţii pot servi masa în condiţii avantajoase.

PARTENERI
CONVENŢIA ORGANIZAŢIILOR STUDENŢEŞTI

Datorită organizaţiilor studenţeşti, educaţia non-formală câştigă teren în mediul studenţesc,
dovedindu-se deosebit de utilă în formarea profesională pe care standardele moderne o solicită.
C.O.S. sprijină iniţiativele studenţeşti, promovând comunicarea, organizarea, solidaritatea,
valori comune în spaţiul european, a căror importanţă trebuie conştientizată şi în rândurile
studenţilor din universitatea noastră.
Membrii C.O.S. au convingerea că, datorită mediul organizaţional, fiecare student va reuşi
să-şi concretizeze planurile, prin efortul concertat al comunităţii studenţeşti din care face parte.
Este necesară investiţia resurselor specifice vârstei în cât mai multe activităţi extraşcolare,
exploatând din plin oportunităţile care se oferă prin proiecte din domenii precum: cultură şi artă,
sănătate, anti-discriminare, protecţia mediului, şanse egale, dialog inter-religios, educaţie prin
activităţi recreative, politici pentru tineret, programe anti-drog, dialog intercultural, activităţi
artistice, de tineret şi sport. Organizaţiile studenţeşti reprezintă promotorul proiectelor, ideilor şi
iniţiativelor studenţeşti, fiind formate în totalitate de studenţi. La nivel naţional, C.O.S. este
singura organizaţie studenţească, care se ocupă în totalitate de cazarea studenţilor în căminele
Universităţii din Craiova.

www.ucv.ro

www.ucv.ro
Convenţia Organizaţiilor Studenţeşti (C.O.S.) este organizaţia reprezentativă a studenţilor la
nivelul Universităţii din Craiova, precum şi la nivel naţional, prin Uniunea Naţională a Studenţilor
din România. C.O.S. promovează învăţământul centrat pe student şi consideră că studenţii, ca
produs al învăţământului superior românesc au un rol deosebit de important în evoluţia societăţii,
prin îmbunătăţirea principiilor şi a regulilor după care funcţionează astăzi. Membrii C.O.S. sunt
organizaţiile studenţeşti constituite legal la nivelul fiecărei facultăţi din Universitatea din Craiova.

Considerăm că fiecare student trebuie să cunoască modalitatea prin care se poate face
auzit, pentru că problemele fiecăruia ne privesc pe noi toţi. Fiecare dintre noi are dreptul şi poate
să reprezinte sau să fie reprezentat. Împreună vom păstra ceea ce avem şi vom da mai mult
generaţiilor viitoare!
Preşedinte C.O.S.: Alin Stoica
Str. Calea Bucureşti nr. 107H, Căminul Studenţesc nr. 6, parter
Tel.: 0763791062
presedinte@cosucv.ro; www.cosucv.ro

TELEUNIVERSITATEA (TeleU)

TeleUniversitatea (TeleU)
Adresa: B-dul Decebal, nr.107, Craiova , Dolj
Persoana de contact: Dumitrescu Manuela 0767458838
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În concordanţă cu strategia Ministerului Educaţiei Naţionale, prin complexitatea structurii
academice şi a experienţei manageriale, Universitatea din Craiova asigură o coordonare
eficientă şi de încredere pentru o arie extinsă din sud-vestul României, asigurând implementarea
reformei manageriale în învăţământul superior.
De asemenea, personalul academic asigură consultanţă şi expertiză. Universitatea din
Craiova şi-a dezvoltat televiziunea proprie, TELEUNIVERSITATEA Craiova, mai ales în scopuri
academice.
Astfel, prin intermediul TeleUniversitatea Craiova se urmăresc:
- mediatizarea SISTEMULUI EUROPEAN DE CREDITE TRANSFERABILE (ETCS);
- prezentarea structurii ofertei educaţionale a Universităţii din Craiova;
- difuzarea materialelor de prezentare a realizărilor deosebite şi evenimentelor în care sunt
implicaţi studenţii şi personalul instituţiei;
- intensificarea prezenţei Universităţii din Craiova în mediul social doljean şi nu numai;
- întâlniri cu reprezentanţii
tinerilor (elevilor, studenţilor şi absolvenţilor) pentru
cunoaşterea, analizarea şi soluţionarea problemelor acestora.
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