
Biroul Senatului din data de 14  ianuarie  2009,

Aprobă:

- Înfiinţarea unei societăţi intitulată “Societatea pentru Tehnologii Computaţionale”.
- Înfiinţarea “Institutului de Studii şi Cercetări Politice”.
-  Regulamentul  privind  organizarea  şi  funcţionarea  căminelor  şi  cantinelor 

studenţeşti.
-  Regulamentul  privind  organizarea  şi  funcţionarea  Direcţiei  Generale 

Administrativ-Economice.
- Înmatriculare studenţi.
- Reînmatriculare studenţi.
- Exmatriculare studenţi.
-  Retragerea  de  la  studii a  unei  studente  de  la  Facultatea  de  Drept  şi  Ştiinţe 

Administrative.
- Redobândirea calităţii de student pentru 12 studenţi de la Facultatea de Agricultură.
- Evacuarea din cămin a unor studenţi.
- Susţinerea examenului de licenţă la Facultatea de Automatică.
- Prelungire de şcolaritate cu un semestru pentru 15 studenti de la Facultatea de Drept şi 

Ştiinţe Administrative.
- Înmatricularea, în an suplimentar, a unei studente de la Fac. de Litere.
- Trecerea de la taxă la buget a 3 studenţi de la DPPD.
- Reexaminare studenţi. 
-  Comisia  pentru  examenul  de  absolvire a  cursului  postuniversitar  de  specializare 

“Poluarea şi protecţia mediului”, Fac. de Fizică.
- Prelungirea perioadei de susţinerea tezei de doctorat pentru 3 doctoranzi.
- Transfer doctoranzi.
- Pierderea calităţii de doctorand.
 - Exceptarea de la exmatriculare a doctoranzilor care sunt la forma cu taxă şi nu au 

achitat încă taxa, până se pune la punct baza de date pentru doctoranzi.
-  Comisia  pentru  examinarea  doctoranzilor  de  la  Şcoala  Doctorală  în  Ştiinţe 

Economice, FEAA.
- Titularizarea pe post a doi angajaţi, care au susţinut examen în luna decembrie 2008.

Biroul Senatului din data de 23  ianuarie  2009,

Aprobă:

- Prelungirea perioadei de susţinerea tezei de doctorat pentru 3 doctoranzi.
- Exmatriculare studenţi.
- Reînmatriculare studenţi.
- Continuarea studiilor pentru 2 studenţi de la Fac. de Agricultură.
- Redobândirea calităţii de student pentru 30 studenţi de la Fac. de Agricultură 
-  Revenire  asupra  deciziei  de  exmatriculare a  unei  studente  de  la  Fac.  de 

Electrotehnică.
- Susţinerea examenului de diplomă la  Fac. de Automatică, Calculatoare şi Electronică
- Taxa pentru recuperarea orelor de laborator la Fac.de Chimie.
- Taxe pentru cursul postuniversitar de conversie profesională - specializarea Chimie, 

la Fac.de Chimie.
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-  Cuantumul taxelor pentru diferite servicii oferite studenţilor – cursuri, seminarii, 
lucrări  de  laborator  care  nu  sunt  cuprinse  în  planul  de  învăţământ,  la  Fac.  de  Automatică, 
Calculatoare şi Electronică.

NU aprobă:

- Reînmatricularea unui student de la Fac. de Mecanică. 

Biroul Senatului din data de 28  ianuarie  2009,

Aprobă:

- Prelungirea perioadei de susţinerea tezei de doctorat pentru 2 doctoranzi.
- Exmatricularea de la doctorat a  7 doctoranzi.
- Transfer doctoranzi.
- Reducerea taxei de susţinerea tezei de doctorat unui doctorand.
- Întreruperea stagiului doctoral pentru un doctorand.
- Reînmatriculare studenţi.
- Redobândirea calităţii de student .
- Susţinere examen de absolvire la  Fac. de Mecanică. 
- Retragerea de la studii a unor studenţi
- Trecerea de la o formă de învăţământ la alta studenţi.
- Anularea deciziei de trecere de la taxă  la buget  a unei studente de la Fac. de Istorie, 

Filosofie, Geografie.
- Exmatricularea unui student de la IMST Drobeta Tr.Severin.

NU aprobă:

- Reînmatricularea unui student de la Fac. de Horticultură .
-  Înmatricularea studenţilor  de  la  Fac.de  Litere,  specializarea  Muzică,  la  modulul 

DPPD.

Biroul Senatului din data de 4 februarie  2009,

Aprobă:

- Taxa pentru examenul de simulare la Fac. de Drept şi Ştiinţe Administrative 
-  Contractul  încheiat  între  C.U.  Drobeta  Tr.Severin  şi  Casa  Corpului  Didactic 

Mehedinţi  în  vederea  desfăşurării  unor  cursuri  de  pregătire  psihopedagogică  pentru  cadrele 
didactice şi alte categorii socio-profesionale cu studii superioare.

- Numărul de credite  ce se alocă examenului de licenţă Bologna, la Fac. de Chimie şi 
Fac. de Matematică-Informatică.

-  Prelungirea perioadei de susţinerea tezei de doctorat pentru un doctorand.
- Exmatricularea a 7 doctoranzi.
- Comisii pentru examenul de licenţă şi de disertaţie, sesiunea februarie 2009,  Fac. de 

Teologie.
- Titularizarea pe post, începând cu 1.02.2009,  a 12 salariaţi.
- Sancţionarea cu avertisment scris a 3 studenţi deoarece au încălcat prevederile R.O.F. 

al căminelor studenţeşti.
- Evacuarea din cămin a 2 studenţi.
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-  Pierderea calităţii de student pentru studenţii care nu şi-au achitat a doua tranşă din 
taxa de şcolarizare să se facă cu data de 20.02.2009.

NU aprobă:

-  Înmatricularea studenţilor  de  la  Fac.  de  Litere,  specializarea  Muzică,  la  Modulul 
DPPD. 

Biroul Senatului din data de 11 februarie  2009,

Aprobă:

-  Majorarea cotei de «Regie» din Devizele de cheltuieli ale lucrărilor,  începand cu 
data de 01.03.2009.

- Redobândirea calităţii de student.
- Întreruperea studiilor. 
- Prelungirea perioadei de susţinerea tezei de doctorat pentru 3 doctoranzi.
- Transfer doctoranzi.
- Exmatriculare studenţi.
-  Comisia pentru examenul de licenţă, absolvire şi de disertaţie,  sesiunea februarie 

2009,  Fac. de Drept şi Ştiinţe Administrative.
-  Susţinerea  examenului  de  licenţă,  sesiunea  februarie  2009,  specializarea  IPMI, 

FIEMII.
-  Numirea unui preşedinte la examenul de licenţă, sesiunea februarie 2009, Fac. de 

Horticultură.
- Trecerea de la taxă la buget a 2 studenţi de la FEAA.
- Pierderea calităţii de student pentru studenţii/masteranzii care nu şi-au achitat tranşa a 

doua din taxa de şcolarizare aferentă anului universitar 2008/2009.
-  Tarifele  de  cazare  pentru cadrele  didactice  (salariaţi) care  locuiesc  în  căminele 

studenţeşti, începând cu data de 1.03.2009. 

Biroul Senatului din data de 25 februarie  2009,

Aprobă:

- Înmatricularea a 2 studente ERASMUS la Fac. de Litere
- Prelungire de şcolaritate pentru studenţi.
- Prelungirea perioadei de susţinerea tezei de doctorat.
- Susţinerea examenului de licenţă  la Fac. de Ştiinţe Socio-Umane.
- Retragerea de la studii studenţi.
- Reînmatriculare studenţi.

Biroul Senatului din data de 4 martie  2009,

Aprobă:

- Organigrama proiectului Edu-Antreprenor, POSDRU/9/3.1/S/9.
- Achiziţionarea unui router şi a altor componente pentru internet.
- Cumpărarea de fibră optică, pentru centrala telefonică.
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- Scutirea de la plata taxei de reînmatriculare pentru o studentă de la FEAA, deoarece 
a fost internată în spital în perioada 14.01 – 19.02.2009 şi nu a plătit la timp taxa de şcolarizare, 
fiind  exmatriculată.

-  Decontarea  taxei de  transport  pentru  studenţii  care  au   participat  la  o  sesiune  de 
comunicări  la Universitatea Al.I.Cuza din Iaşi.

 -  Comisiile  pentru avizarea  internă  a  lucrărilor  elaborate  în  cadrul  proiectelor  de 
cercetare finanţate de MECI .

-  Înfiinţarea  unor  centre  de  cercetare în  cadrul  S.C.D.P.  Vîlcea  şi  IMST Drobeta 
Tr.Severin .

-  Decizia de recunoaşterea centrului  de cercetare “Baza de  cercetare  cu utilizatori 
multipli – Baza de cercetare pentru monitorizarea indicatorilor ecologici şi bioeconomici ai unor 
specii horticole la nivel zonal” din cadrul Fac. de Horticultură .

-  Crearea unui număr de 5 posturi de cercetător,  în cadrul Centrului de “Dinamică 
neliniară şi fizica plasmei”, Fac. de Fizică.

- Întreruperea studiilor pentru studenţi.
- Redobândirea calităţii de student .
-  Pierderea calităţii de student de către studenţii care nu au achitat tranşa a treia din 

taxa de şcolarizare, la datele scadente,  pe anul universitar 2008/2009.
- Exmatriculare studenţi.
- Întreruperea studiilor doctorale, pe o perioadă de 2 ani,  pentru 2 doctoranzi.
- Exmatriculare doctoranzi.
-  Organizarea  la  DPPD a unui  curs  de  specializare  de  management  preuniversitar 

“Descentralizare, democratizare, diferenţiere”, un semestru.
- Amenajarea unui centru pentru practică la SCDE Caracal.
-  Protocolul  de  colaborare  încheiat  între  Universitatea  din  Craiova  şi  Universitatea 

“Constantin Brâncuşi” din Tg.Jiu pentru susţinerea examenului de licenţă, sesiunea iunie-iulie .
-  Lista  cadrelor  didactice  cu  funcţia  de  lector/şef  lucrări  cărora,  conform Legii 

128/1997,  art.  60,  al.  6,  le  încetează contractul  individual  de muncă,  dacă  nu obţin  titlul 
ştiinţific de  doctor.

Biroul Senatului din data de 26 martie  2009,

Aprobă:

-  Cota de regie,  pentru proiectele la care nu este prevăzută regie de către autoritatea 
contractantă, ca urmare a reducerii sumelor aferente contractelor de cercetare care se derulează 
în anul 2009.

- Înmatriculare studenţi.
- Reînmatriculare  studenţi.
- Întreruperea studiilor .
- Pierderea calităţii de student .
- Exmatriculare studenţi .
- Comisiile pentru examenul de diplomă, licenţă, absolvire şi disertaţie de la Fac. de 

Automatică, Calculatoare şi Electronică, sesiunile iunie, iulie septembrie 2009 şi februarie 2010 .
-  Comisiile  pentru examenul  de  admitere   studii  licenţă  şi  master,  examenul  de 

diplomă, admitere şi disertaţie master,  sesiunile iulie 2009 şi februarie 2010,  de la Fac. de 
Electrotehnică.

-  Comisia pentru examenul  de absolvire cursuri  postuniversitare de conversie în 
Informatică, Fac. de Matematică şi Informatică.

- Amânarea medicală a anului universitar pentru o studentă de la Fac. de Agricultură.
- Transfer doctoranzi. 
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- Prelungirea perioadei de susţinerea tezei de doctorat 
- Schimbarea titlului unei teze de doctorat.

Biroul Senatului din data de 8 aprilie  2009,

Aprobă:

- Înmatricularea a 4 studenţi străini în cadrul programului SOCRATES.
- Reînmatriculare  studenţi.
- Retragerea de la studii a unei studente de la Facultatea de Fizică.
-  Comisii pentru examenul de admitere  studii licenţă şi master,  sesiunile iulie  şi 

septembrie  2009, la Fac. de Fizică, şi Fac. de Chimie.
- Transfer doctoranzi.
- Prelungirea perioadei de susţinerea tezei de doctorat.
- Schimbarea titlului unei teze de doctorat.

Biroul Senatului din data de 24 aprilie  2009,

Aprobă:
 

- Înmatriculare studenţi .
- Transfer doctoranzi.
- Prelungirea perioadei de susţinerea tezei de doctorat pentru 3 doctoranzi. -  
- Întreruperea programului de pregătire doctorală pentru un doctorand.
-  Cursul postuniversitar de Astronomie cu durata de 105 ore în perioada mai-iunie 

2009, la Facultatea de Fizică. 

Biroul Senatului din data de 4 mai  2009,

Aprobă:
 

- Colaborarea cu Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de 
Afaceri  şi  Ministerul  Comunicaţiilor  şi  Societăţii  Informaţionale  pentru  înfiinţarea  a  10 
parcuri de soft, în cele 8 regiuni de dezvoltare din ţară, cu finanţare din fonduri europene şi 
cofinanţări de la bugetul de stat.

- Derogare de vechime pentru cadre didactice, în vederea înscrierii la concursul pentru 
ocuparea unui post didactic superior.

-  Schimbarea  sediului filialei  Facultăţii  de  Drept  şi  Ştiinţe  Administrative, 
specializarea Administraţie Publică din Drobeta Tr. Severin.

- Depunerea unui proiect pentru obţinerea de fonduri europene în vederea realizării 
reabilitării şi extinderii campusului universitar.

- Excluderea din cămin a 2 studenţi de la Fac. de Mecanică, pentru acte de indisciplină.
- Scoaterea la concurs a postului de director de bibliotecă.
- Exmatriculare studenţi.
- Prelungirea perioadei de susţinerea tezei de doctorat.
- Întreruperea programului de pregătire doctorală.
- Comisii pentru posturile didactice scoase la concurs. 
- Comisia pentru susţinerea examenului de diferenţă propusă de Fac. de Litere.
- Scăderea din evidenţele Contabilităţii  şi Bibliotecii a unor volume.
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Biroul Senatului din data de 7 mai  2009,

Aprobă:
 

- Comisii pentru examenul de  licenţă şi disertaţie..
- Comisii pentru examenul de  admitere master
-  Comisii pentru  eliberarea  Certificatului  de  competenţă  lingvistică  absolvenţilor 

promoţiei 2009, de la  IMST Drobeta Tr.Severin .
- Transfer doctoranzi.
- Prelungirea perioadei de susţinerea tezei de doctorat pentru 2 doctoranzi.
- Susţinerea examenului de licenţă  la specializarea Finanţe-Bănci – FEAA
- Comisia de cercetare administrativă a administratorului căminului studenţesc  nr. 11.

Biroul Senatului din data de 19 mai  2009,

Aprobă:
 

- Susţinerea examenului de absolvire la Fac. de Automatică, Calculatoare şi Electronică
- Înfiinţarea unui curs postuniversitar de astronomie (3 luni)  la Fac. de Fizică.
- Pierderea calităţii de student pentru studenţii care nu şi-au achitat taxa de şcolarizare 

de la toate facultăţile.
-  Numirea  directorului  Bibliotecii,  pe  o  perioadă  de  un  an,  începând  cu  data  de 

1.06.2009.
- Includerea taxei pentru micul dejun în taxa de cazare, la Casa Carada.

NU aprobă:

-  Reducerea chiriei pe lunile de vară (iulie, august, septembrie), pentru un chiriaş al 
Universităţii din Craiova, în Cantina nr.1 Agronomie. 

- Solicitarea de renegociere a unui contract de închiriere.

Biroul Senatului din data de 4 iunie  2009,

Aprobă:
  

-  Prelungirea perioadei de susţinerea tezei de doctorat pentru 3 doctoranzi.
- Comisiile pentru examenul de licenţă şi disertaţie, sesiunea iunie-iulie 2009.
-  Comisiile de admitere,  studii  universitare de licenţă,  sesiunile iulie şi  septembrie 

2009, la  Facultatea de Fizică.
-  Comisia pentru eliberarea Certificatului  de competenţă lingvistică absolvenţilor 

promoţiei 2009 de la Facultatea de Mecanică .
- Susţinerea examenului de licenţă şi disertaţie penru absolvenţi din ani anteriori.
- Reînmatriculare studenţi.
- Transfer doctoranzi.
-  Emiterea unei decizii de primire a 3 cadre didactice de la Universitatea Henry 

Poincare  Nancy – Franţa,  în cadrul contractului Capacităţi modul III.
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Biroul Senatului din data de 10 iunie  2009,

Aprobă:
  

-  Programul de formare continuă “Strategii didactice europene” la Departamentul de 
Matematici Aplicate.

-  Accesul  gratuit  la  Programul  de  internet  Strikeplagiarism  de  verificare  a 
lucrărilor de licenţă/disertatie împotriva plagiatului, în intervalul 01 iunie – 31  august 2009.
 - Cazarea în cămin a studenţilor britanici, în perioada 21-30 august, care vin pentru a 
ţine cursuri de limba engleză.

- Comisii de admitere în anul universitar 2009-2010.
- Comisii pentru examenul de licenţă şi master. 
-  Comisiile de examinare a proiectelor de cercetare ştiinţifică elaborate în cadrul 

Programului de Pregătire Universitară Avansată în domeniul Drept.
- Sancţionarea cu avertisment scris a unor studenţi pentru nerespectarea prevederilor 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a căminelor studenţeşti.
- Raportul comisiei numită prin Decizia nr. 161C/7.05.2009.
- Sancţionarea cu avertisment scris a administratorul căminului 13.
- Scoaterea din funcţiune a unor active fixe.
- O linie telefonică şi un frigider  la sala 454.

NU aprobă:

-  Susţinerea examenului de licenţă, la Fac. de Litere, pentru 2 absolvenţi ai Univ. din 
Bucureşti, specializarea Comunicare Socială  şi Relaţii Publice, deoarece specializarea nu este 
încă acreditată.

-  Scutirea de la plata chiriei (la căminul 8)  pe lunile iulie-septembrie 2009 a unui 
chiriaş.

Biroul Senatului din data de 1 iulie  2009,

Aprobă:

- Prelungirea perioadei de susţinerea tezei de doctorat pentru 2 doctoranzi.
- Comisii pentru examenul de admitere licenţă, master.
- Comisi pentru examenul de licenţă, disertaţie.
- Redobândirea calităţii de student.
- Trecerea de la buget la taxă a unui student.
- Schimbarea titlului unor teze de doctorat 

NU aprobă:
- Reînmatricularea unui student de la FIEMII.

Biroul Senatului din data de 8 iulie  2009,

Aprobă:

-  Emitere decizie   pentru  întocmire  chitanţe  de încasare a taxei  de înscriere la 
admitere pentru persoanele desemnate de filialele facultăţilor de la CU Dr. Tr.Severin.

- Decizie pentru distribuirea unei ştampilei.
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- Comisia pentru inventarierea fondului de publicaţii existent la Biblioteca Facultăţii 
de Educaţie Fizică şi Sport.

- Desemnarea unor gestionari de contracte la Departamentul de Matematici Aplicate.
- Tarifele de cazare, pentru perioada vacanţei de vară, în căminele 11 şi 13 – FEFS. 
- Comisia pentru examenul de licenţă la Fac. de Mecanică, sesiunea iulie 2009.

 -  Comisii  de  admitere,  sesiunile  iulie  şi  septembrie  2009,  Facultatea  de  Litere, 
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative.

- Exmatriculare studenţi.
- Redobândirea calităţii de student.

Biroul Senatului din data de 17 iulie  2009,

Aprobă:

- Taxele pentru obţinerea diplomei şi a atestatului  de competenţă  lingvistică pentru 
limba română “Interlingua”.

- Sesiune specială de  susţinere a examenului de licenţă pentru un student ERASMUS 
de la Facultatea de Electrotehnică.

- Prelungirea perioadei de susţinerea tezei de doctorat.
- Întreruperea programului individual de pregătire  doctorală pentru 2 doctoranzi.
-  Comisia  pentru  examenul  de  admitere,  comisiile  de  înscriere  şi  criteriile  de 

departajare, sesiunea iulie 2009, la Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane.
- Exmatriculare studenţi.
-  Alinierea  planurilor  de  învăţământ de  la  specializarea  Silvicultură  Rm.Vâlcea  la 

planurile de învăţământ de la Facultatea de Agricultură. 
- Schimbarea titlului unor teze de doctorat.
- Transfer doctoranzi.
-  Reînnoirea  comisiei  de  expertizare  şi  selecţionare  pentru  selectarea  actelor  din 

Arhiva Universităţii.

Biroul Senatului din data de 29 iulie  2009,

Aprobă:

- Alocarea a două camere în Căminul studenţesc nr.10, în regim gratuit, pe perioada 
verii, pentru angajaţii Studioului de televiziune Teleuniversitatea TV, care nu au domiciliul 
în Craiova şi sunt studenţi ai Universităţii din Craiova.

- Alocarea a 12 camere de cămin, în regim gratuit, în care să fie cazate comisiile de 
cazare şi conducerea COS pentru urmărirea activităţilor de igienizare şi reparaţii efectuate pe 
timpul vacanţeri de vară.

- Cazarea gratuită, în căminul 13, a 5 studenţi bursieri din Burundi, în perioada 1-31 
august.

- Înmatriculare studenţi.
- Comisie pentru examen de licenţă.
- Eliberarea unei decizii interne. 
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Biroul Senatului din data de 11 septembrie  2009,

Aprobă:

- Înmatriculare studenţi.
- Comisii pentru examenul de admitere master.
- Comisie pentru susţinerea examenului de disertaţie.
- Transfer doctoranzi.
- Prelungirea perioadei de susţinerea tezei de doctorat pentru 4 doctoranzi.
- Schimbarea titlului unei teze de doctorat .
-  Organizarea şi  desfăşurarea cursurilor la modulul  postuniversitar de pregătire 

psihopedagogică şi metodică (nivelul 1), în perioada 1.10.2009 – 30.05.2010, la DPPD, pentru 
absolvenţii care nu au urmat acest modul în timpul ciclului de licenţă.

- Înscrierea  la cursurile DPPD, nivelele 1 şi 2, pentru anul universitar 2009-2010, în 
perioada 7.09.2009 – 9.10.2009 

-  Concediu fără plată, în anul universitar 2009/2010, pentru un asistent de la Fac. de 
Automatică, Calculatoare şi Electronică .

-  Tarifele de cazare în camerele de protocol din căminele nr. 3 şi 6, pentru anul 
universitar 2009/2010 .

- Tarifele de cazare pentru studenţi, în anul universitar 2009/2010.

Biroul Senatului din data de 16 septembrie  2009,

Aprobă:

- Înmatriculare studenţi
- Reînmatriculare  studenţi.
- Repetări din motive medicale.
- Întrerupere studii pentru 3 studenţi.
- Prelungire de şcolaritate din motive medicale pentru un student.
- Comisii pentru examenul de admitere  la master, sesiunea septembrie  2009
- Prelungirea perioadei de susţinerea tezei de doctorat pentru 12 doctoranzi.
- Schimbarea titlului unei teze de doctorat. 

Biroul Senatului din data de 23 septembrie  2009,

Aprobă:

- Înmatriculare studenţi.
- Reînmatriculări studenţi.
- Prelungire de şcolaritate studenţi. 
- Repetări medicale studenţi.
- Întrerupere studii .
- Retragerea de la studii.
- Redobândirea calităţii de student.
- Exmatriculare studenţi.
- Comisii pentru examenul de admitere master, sesiunea septembrie  2009.
- Comisie pentru  analizarea contestaţiilor la examenul de admitere master, sesiunea 

septembrie 2009, Facultatea de Chimie.
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- Comisii pentru susţinerea colocviului de admitere la doctorat, sesiunea septembrie 
2009, Facultatea de Mecanică .

- Prelungirea perioadei de susţinerea tezei de doctorat pentru 19 doctoranzi.
- Întreruperea studiilor doctorale de către un doctorand, în anul universitar 2009/2010. 

Biroul Senatului din data de 30 septembrie  2009,

Aprobă:

- Coordonarea Departamentul de Muzică de la Facultatea de Litere de către decanul 
Facultăţii de Litere.

-  Contestaţia unui  candidat,  referitoare  la  nota  obţinută  la  admiterea  la  doctorat,  în 
domeniul Drept .

- Prelungirea concediului fără plată pentru o salariată de la Facultatea de Litere.
- Aprobarea, de principiu, pentru înmatricularea studenţilor din anul I, învăţământ 

de licenţă, zi, FR, ID şi master, conform listelor întocmite de facultăţi.
- Rezervarea posturilor, pentru două cadre didactice.
- Înmatriculare studenţi.
- Reînmatriculare studenţi.
- Întreruperea studiilor.
- Reluarea studiilor.
-  Amânarea  medicală  a  anului pentru  un  student  de  la  Facultatea  de  Automatică, 

Calculatoare şi Electronică.
- Trecerea în an suplimentar a 2 studenţi de la Fac. de Electrotehnică.
- Transfer studenţi.
- Exmatriculare studenţi.
- Repetarea medicală a anului pentru 2 studenţi de la FIEMII.
- Reînmatricularea  şi  echivalarea  examenelor  din  anul  II  (SOCRATES)  pentu  o 

studentă  de la Facultatea de Litere.
- Trecerea de la taxă la buget a unor studenţi.
- Transfer doctoranzi.
- Prelungirea perioadei de susţinerea tezei de doctorat.
- Întreruperea studiilor doctorale.
- Reluarea studiilor doctorale.
- Retragerea de la doctorat a unei doctorande.
- Schimbarea titlului unor teze de doctorat. 
- Exmatricularea de la doctorat.
-  Convocarea Senatului în vederea finalizării  concursului  pentru ocuparea unui post 

didactic.

NU aprobă:

- Definitivarea pe post a unei angajate pe perioadă determinată. 

Biroul Senatului din data de 6 octombrie  2009,

Aprobă:

- Înmatriculare studenţi.
- Reînmatriculare studenţi.
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- Trecerea de la taxă la buget a 29 studenţi.
- Anularea deciziei de reînmatriculare pentru  un student şi emiterea unei decizii de 

înmatriculare, în anul II, Facultatea de Electrotehnică.
- Întreruperea studiilor.
- Prelungire de şcolaritate.
- Repetarea anului.
- Exmatriculare studenţi.
- Transferul unei studente.
- Prelungirea perioadei de susţinerea tezei de doctorat pentru 5 doctoranzi. 

Biroul Senatului din data de 14 octombrie  2009,

Aprobă:

-  Coordonarea  Centrului  Universitar Drobeta Tr.Severin de către dl prof.dr.ing. 
Mihail Mangra.

- Rezervarea postului unui cadru didactic care participă la coordonarea implementării 
unui proiect educaţional la Delegaţia Comisiei Europene din Sarajevo.

- Taxa de şcolarizare pentru cursurile postuniversitare  de specializare, Optometrie 
şi  Poluarea  şi  protecţia  mediului,  3  semestre,  să  rămână  aceeaşi,  şi  modificarea   taxei  de 
şcolarizare  pentru   cursurile  postuniversitare  de  conversie  profesională,  specializarea 
Educaţie tehnologică la Fac. de Fizică.

- Înmatriculare studenţi.
- Reînmatriculare studenţi.
- Exmatriculare studenţi.
- Întreruperea studiilor.
- Reluarea studiilor.
- Amânarea medicală a anului  pentru un student.
- Repetarea anului pentru 6 studenţi.
- Trecerea de la o formă de învăţământ la alta.
- Prelungire de şcolaritate studenţi.
- Retragerea de la studii a 9 studenţi.
- Trecerea în an suplimentar.
- Transfer studenţi.
- Transfer doctoranzi.
- Prelungirea perioadei de susţinerea tezei de doctorat pentru 25 de doctoranzi.
- Întreruperea studiilor doctorale pentru un doctorand.
- Reluarea studiilor doctorale pentru 3 doctoranzi.
- Numărul de salarii de merit şi numărul de  gradaţii de merit pentru anul universitar 

2009/2010,  pe Universitate.
-  Introducerea unei clauze în contractul de închiriere, referitoare la tariful de cazare 

pentru salariaţi şi cadre didactice care locuiesc în căminele studenţeşti.

Biroul Senatului din data de  22 octombrie  2009,

Aprobă:

- Înmatriculare studenţi
- Reînmatriculare  studenţi .
- Întreruperea studiilor.
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- Redobândirea calităţii de student.
- Repetarea anului.
- Trecerea în an suplimentar.
- Transfer studenţi.
- Transferul de la o formă de învăţământ la alta a studenţilor.
- Retragerea de la studii a 3 studenţi.
- Prelungire de şcolaritate studenţi.
- Exmatriculare studenţi.
- Înmatriculare doctoranzi.
- Transfer doctoranzi.
- Prelungirea perioadei de susţinerea tezei de doctorat pentru 12 doctoranzi.
- Exmatricularea de la doctorat a 11 doctoranzi.
- Numirea unor comisii pentru eliminarea din fondurile Bibliotecii  a publicaţiilor uzate 

fizic şi moral .

Biroul Senatului din data de  29 octombrie  2009,

Aprobă:

- Scutirea de plata taxei la Modulul psihopedagogic pentru un student instituţionalizat 
al DGASPC.

- Reprimirea în cămin a 3 studenţi.
- Solicitarea Primăriei pentru preluarea în administrare a Grădinii Botanice pentru 

o perioadă de 5 ani.
- Înmatriculare studenţi. 
- Reînmatriculare  studenţi.
- Întreruperea studiilor.
- Reluarea studiilor.
- Repetarea anului.
- Trecerea în an suplimentar.
- Retragerea de la studii .
- Prelungire de şcolaritate pentru 28 studenţi.
- Exmatriculare studenţi.
- Trecerea de la taxă la buget a 5 studenţi.
- Scutire de plata taxei de studii pentru o studentă.
- Reducerea taxei de studii pentru 2 studente.
- Transfer studenţi.
- Transfer doctoranzi.
- Prelungirea perioadei de susţinere a tezei de doctorat pentru 6 doctoranzi.
- Schimbarea titlului tezei de doctorat.
- Exmatricularea de la studii doctorale a 2 doctoranzi.

Biroul Senatului din data de  6 noiembrie  2009,

Aprobă:

- Înmatriculare studenţi.
- Reînmatriculare  studenţi .
- Întreruperea studiilor. 
- Repetarea anului.
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- Trecerea în an suplimentar .  
- Trecerea de la o formă de învăţământ la alta .
- Retragerea de la studii .
- Prelungire de şcolaritate .
- Exmatricularea unei studente .
- Acordarea burselor de performanţă la 3 studenţi.
- Ştergerea debitelor unui student, de la DPPD,  care a fost înmatriculat eronat la taxă.
- Prelungirea perioadei de susţinerea tezei de doctorat pentru 3 doctoranzi.
- Comisii pentru susţinerea publică a tezelor de doctorat. 
-  Prelungirea termenului de plată a primei tranşe din taxa de şcolarizare până la 1 

decembrie 2009.

Biroul Senatului din data de  17 noiembrie  2009,

Aprobă:

- Înfiinţarea registrului de evidenţă a rezultatelor cercetării la nivelul universităţii.
- Înmatriculare studenţi.
- Reînmatriculare  studenţi .

  - Întreruperea studiilor.
- Repetarea anului.
- Transferul de la o formă de învăţământ la alta.
- Retragerea de la studii .
- Prelungire de şcolaritate. 
- Exmatricularea studenţi .
- Exmatricularea de la doctorat a 6 doctoranzi.
- Intreruperea studiilor doctorale ale unei doctorande.
- Prelungirea perioadei de susţinerea tezei de doctorat pentru 6 doctoranzi.
- Comisii pentru susţinerea publică a tezelor de doctorat.
-  Taxa  de  participare  la  cursul  postuniversitar  „Responsabili  cu  atribuţii  în 

domeniul energiei” organizat de Facultatea de Electrotehnică.
 

Biroul Senatului din data de  26 noiembrie  2009,

Aprobă:
 
- Înmatriculare studenţi. 
- Reînmatriculare studenţi. 
- Întreruperea studiilor.
- Repetarea anului.
- Transferul de la o formă de învăţământ la alta a  studenţilor.
- Pierderea calităţii de student pentru 8 studenţi  de la Facultatea de Chimie.  
- Reluarea studiilor.
- Exmatriculare studenţi.
- Trecerea în an suplimentar a 4 studenţi de la Fac.de Teologie. 
- Schimbarea numelui unei absolvente.
- Exmatricularea de la doctorat a 8 doctoranzi
- Intreruperea studiilor doctorale pentru 2 doctoranzi
- Prelungirea perioadei de susţinerea tezei de doctorat pentru 10 doctoranzi.
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- Radierea debitelor create în mod eronat pentru 6 studenţi de la DPPD .

Biroul Senatului din data de  11 decembrie  2009,

Aprobă:
 
- Redobândirea calităţii de student .
- Trecerea de la o formă de învăţământ la alta.
- Prelungire de şcolaritate.
- Exmatriculare studenţi.
- Transfer doctoranzi.
- Intreruperea studiilor doctorale pentru 2 doctoranzi.
- Prelungirea perioadei de susţinerea tezei de doctorat pentru 7 doctoranzi.
- Schimbarea titlului unei teze.
-  Taxele şcolare, pentru diferite servicii oferite studenţilor (taxe pentru recuperarea 

laboratoarelor şi pentru susţinerea proiectelor), propuse de FIEMII, Facultatea de Electrotehnică, 
Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică.

Biroul Senatului din data de  18 decembrie  2009,

Aprobă:
 
- Reînmatriculare studenţi. 
- Retragerea de la studii. 
- Redobândirea calităţii de student.
- Repetarea anului pentru un student de la Facultatea de Mecanică.
- Înscrierea în an suplimentar a 2 studenţi la Facultatea de Teologie.
- Prelungire de şcolaritate studenţii.
- Prelungirea perioadei de susţinerea teze de doctorat pentru 5 doctoranzi.
- Schimbarea titlului la 2 teze de doctorat.
- Susţinerea publică a unei tezei de doctorat, în luna decembrie.
- Comisii pentru susţinerea publică a 4 teze de doctorat.
- Sancţionarea cu avertisment scris a unui student, pentru încălcarea regulamentului de 

funcţionare a căminelor.
- Regulamentul privind recunoaşterea perioadelor de studii efectuate în alte instituţii, 

pe baza unor acorduri, contracte sau programe internaţionale.
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