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Universitatea din Craiova - tradiŃie şi actualitate 
Universitatea din Craiova este o unitate fundamentală a învăŃământului superior, o 

componentă esenŃială a sistemului educaŃional şi, totodată, o instituŃie de prim rang în societatea 
contemporană. Ea acumulează, prelucrează şi transmite un volum impresionant de informaŃii, 
furnizând tinerilor cunoştinŃe de specialitate, schimbându-le sensul vieŃii şi rolul lor social. 
Universitatea din Craiova se constituie într-un generator de cunoaştere şi competenŃe bine adaptate la 
realităŃile societăŃii moderne. 

În acest sens, Universitatea din Craiova şi-a asumat de-a lungul anilor aceste misiuni, 
contribuind la dezvoltarea ştiinŃei şi culturii naŃionale, la tezaurizarea şi difuzarea valorilor culturii şi 
civilizaŃiei, la formarea şi perfecŃionarea resurselor umane înalt calificate, la integrarea contribuŃiilor 
ştiinŃifice româneşti în dezvoltarea ştiinŃei universale. 

Comunitatea academică a UniversităŃii noastre a cunoscut o permanentă evoluŃie pe parcursul 
celor şase decenii de existenŃă, oferind tinerilor condiŃii de pregătire în 131 domenii, din care 62 
domenii studii universitare, 49 domenii de master şi 20 domenii doctorat, într-o paletizare foarte 
largă. Numărul studenŃilor a înregistrat o creştere continuă, de la 24872 în anul academic 2001-2002 
până la 32294 în anul academic 2005-2006. 
 Pentru perfecŃionarea procesului de învăŃământ, un interes deosebit a fost acordat reformării 
învăŃământului superior în concordanŃă cu prevederile Uniunii Europene şi dezvoltării relaŃiilor de 
cooperare şi colaborare cu instituŃii academice din Ńară şi străinătate, din spaŃiul european şi 
extraeuropean.  

 

Scurt istoric al UniversităŃii 
Universitatea din Craiova  a apărut în sistemul instituŃiilor universitare din România la 

jumătatea secolului al XX-lea, fiind, în ordine cronologică,  cea de-a cincea universitate din Ńară, 
după cele din Iaşi, Bucureşti, Cluj-Napoca şi Timişoara. 

Demersurile de întemeiere a unei instituŃii universitare în inima Olteniei au fost încununate 
prin apariŃia "Legii nr. 138/25 aprilie 1947 pentru înfiinŃarea şi organizarea UniversităŃii din Craiova 
şi a Eforiei ei".  

Primele unităŃi de învăŃământ universitar în Craiova, întemeiate după promulgarea 
legii din 1947, au fost: Facultatea de Agronomie, în 1947; Institutul Agronomic, în 1948; 
Institutul Tehnic, în 1951; Institutul Pedagogic de trei ani, în  1959. Prin Hotărârea 
Consiliului de Miniştri, nr. 894, din 27 August 1965 (publicată în Buletinul Oficial al R.S.R., 
nr. 2, din 10 septembrie 1965) se reunesc sub denumirea unică de Universitatea din 
Craiova toate aceste institute. 

În hotărârea menŃionată se stabilea că Universitatea din Craiova va cuprinde: Facultatea de 
Matematică, Facultatea de Chimie, Facultatea de Filologie, Facultatea de ŞtiinŃe Economice, 
Facultatea de Electrotehnică, Facultatea de Agricultură şi Facultatea de Horticultură. Hotărârea 
prevedea că, odată cu înfiinŃarea UniversităŃii, Institutul Agronomic îşi înceta activitatea, facultăŃile 
lui trecând în cadrul acesteia, iar Institutul Pedagogic de 3 ani va continua să funcŃioneze cu 
Facultatea de Istorie-Geografie şi Facultatea de ŞtiinŃe naturale, dar va fi integrat administrativ şi 
funcŃional noii instituŃii universitare. 

Universitatea din Craiova a reuşit, în perioada 1966-1989, să-şi formeze o structură 
academică proprie, prin integrarea administrativă şi funcŃională a unor specializări diferite într-o 
instituŃie unitară. 

La 1 octombrie 1989, Universitatea din Craiova avea următoarea structură a facultăŃilor şi 
specializărilor: 

Facultatea de Ştiin Ńe ale Naturii, cu specializările: Matematică, Informatică şi Fizică; 
Facultatea de Filologie, cu specializările: Limba şi literatura română - o limbă străină 

(engleză,  franceză, rusă), Limba franceză - limba română; 

Facultatea de Ştiin Ńe Economice, cu specializările: Economia industriei, construcŃiilor şi 
transporturilor, FinanŃe - Contabilitate, Contabilitate şi economie agrară; 

Facultatea de Medicină, cu specializarea: Medicină generală; 

Facultatea de Electrotehnică, cu specializările: Electrotehnică, Automatizări şi calculatoare, 
Electromecanică, Maşini şi aparate electrice (subingineri), Centrale termoelectrice 
(subingineri); 
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Facultatea de Mecanică, cu specializările: Tehnologia construcŃiilor de maşini, Maşini-unelte, 
Utilaje pentru industria materialelor de construcŃii (subingineri), ConstrucŃii civile, industriale şi 
agricole (subingineri); 

Facultatea  de Agricultură, cu specializările: Agricultură şi Horticultură. 
 

Începând cu anul 1990 s-a conturat o nouă etapă în evoluŃia UniversităŃii din Craiova , 
caracterizată, în special, prin: creşterea gradului de autonomizare a structurii administrative şi 
reorganizarea comunităŃii academice, prin înfiinŃarea unor noi facultăŃi şi specializări, prin 
informatizarea procesului de învăŃământ şi modernizarea laboratoarelor, prin integrarea rapidă în 
circuitul universitar internaŃional, european şi mondial. 

Această etapă corespunde începutului procesului de reformă a sistemului general de 
învăŃământ în Ńara noastră, inclusiv al celui superior (prin înfiinŃarea a noi forme de instruire, 
redefinirea modalităŃilor de evaluare, corelarea pregătirii cu exercitarea ulterioară a profesiei, 
experimentarea unor noi tehnici de comunicare în mediul academic).    

Prin apariŃia unor facultăŃi noi (Drept, EducaŃie Fizică şi Sport, Teologie ş.a.) şi 
reorganizarea altora din cadrul UniversităŃii din Craiova , a rezultat actuala componenŃă a 
comunităŃii academice (structurată după profilul specializărilor: universitar-pedagogice, agronomice, 
juridice, economice şi tehnice): Facultatea de Litere, Facultatea de Matematică şi Informatică, 
Facultatea de Chimie, Facultatea de Fizică, Facultatea de Istorie, Filosofie, Geografie, Facultatea de 
Teologie, Facultatea de EducaŃie Fizică şi Sport, Facultatea de Agricultură, Facultatea de 
Horticultură, Facultatea de Drept şi ŞtiinŃe Administrative "Nicolae Titulescu", Facultatea de 
Economie şi Administrarea Afacerilor, Facultatea de Electrotehnică, Facultatea de Mecanică, 
Facultatea de Electromecanică, Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică, Facultatea de 
Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice, Centrul Universitar din Drobeta-Tr.Severin. 

De asemenea, în cadrul instituŃiei funcŃionează mai multe institute, centre şi departamente, 
aflate sub egida unor facultăŃi autonome.  

 

Structura academică 
 

FACULTATEA DE MATEMATIC Ă ŞI INFORMATIC Ă 
 

ÎnvăŃământul superior craiovean în domeniul matematicii a început în anul 1959, în cadrul 
Institutului Pedagogic de trei ani şi a continuat în structura UniversităŃii din Craiova, prin Facultatea 
de Matematică, după 1966. În 1974, prin unirea FacultăŃilor de Matematică şi de Chimie, a luat 
naştere Facultatea de ŞtiinŃe ale Naturii, devenită în 1990 Facultatea de ŞtiinŃe. În anul 1991 s-a 
format Facultatea de Matematică şi Informatică. 

 
Studii universitare de licenŃă, durata studiilor: 3 ani, zi, ID. 
Domenii: Matematică  şi Informatică 
 
Master, durata studiilor: 2 ani, zi 
Domenii:  Matematică şi Informatică 
 
Doctorat: domeniul Matematică, 3 conducători de doctorat 
 

Corpul profesoral:  9 profesori, 6 conferenŃiari, 15 lectori, 16 asistenŃi şi  5 preparatori. 
 

Efectiv cursanŃi:        - ciclul de licenŃă - 963  - ciclul de master - 105 
 

 

FACULTATEA DE FIZIC Ă 
 

Specializarea Fizică s-a înfiinŃat în anul 1959, în cadrul Institutului Pedagogic de trei ani. În 
anul 1966, după constituirea UniversităŃii din Craiova, s-a înfiinŃat Facultatea  de Chimie, cu secŃia 
Fizică - Chimie. În anul 1971, în cadrul FacultăŃii de Chimie, s-a înfiinŃat o secŃie nouă, de Fizică. În 
anul 1974, prin comasarea FacultăŃilor de Matematică şi de Chimie, a luat naştere Facultatea de 
ŞtiinŃe ale Naturii, printre secŃiile căreia s-au numărat şi cele de Fizică şi Fizică - Chimie. În anul 
1990, facultatea şi-a schimbat titulatura în Facultatea de ŞtiinŃe. Anul următor, specializările 
Matematică şi Informatică s-au desprins într-o facultate independentă, rămânând secŃiile de Fizică şi 
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de Chimie. În anul 1999, Senatul UniversităŃii din Craiova a hotărât reorganizarea acestor 
specializări, prin înfiinŃarea a două noi facultăŃi: Facultatea de Fizică şi Facultatea de Chimie. 
 

Studii universitare de licenŃă, durata studiilor: 3 ani, zi 
Domenii: Fizică şi ŞtiinŃa mediului 
  

Master, durata studiilor: 2 ani, zi 
Domeniul: Fizică 
 
Doctorat: domeniul Fizică, 5 conducători de doctorat 

 

Corpul profesoral:    6 profesori, 4 conferenŃiari, 14 lectori, 3 asistenŃi şi 1 preparator. 
 

Efectiv cursanŃi: - ciclul de licenŃă - 373     - ciclul de master - 11 
 

FACULTATEA DE CHIMIE 
 

În anul 1959 a fost înfiinŃat Institutul Pedagogic de trei ani, cu FacultăŃile de Matematică, 
Fizică-Chimie, Filologie şi ŞtiinŃe ale Naturii. După înfiinŃarea UniversităŃii din Craiova, în 1966, s-a 
constituit Facultatea de Chimie. În anul 1974 s-a înfiinŃat Facultatea de ŞtiinŃe ale Naturii, prin 
comasarea FacultăŃilor de Matematică şi de Chimie, care şi-a schimbat denumirea în 1990 în 
Facultatea de ŞtiinŃe. În anul 1999 Senatul UniversităŃii a hotărât reorganizarea specializărilor de la 
Facultatea de ŞtiinŃe prin înfiinŃarea FacultăŃii de Chimie şi a FacultăŃii de Fizică. 
 
 

Studii universitare de licenŃă, durata studiilor - 3 ani, zi 
Domenii: Chimie şi ŞtiinŃa mediului 
 

Master, durata studiilor - 2 ani, zi 
Domeniul: Chimie 
 
Doctorat: domeniul Chimie, 3 conducători de doctorat 

 
 

Corpul profesoral:  6 profesori,  10  conferenŃiari,  7  lectori, 6  asistenŃi şi  1  preparator. 

Efectiv cursanŃi:   - ciclul de licenŃă - 304  - ciclul de master - 33 
 

 
FACULTATEA DE EDUCA łIE FIZIC Ă ŞI SPORT 

 

Pe structura Catedrei de EducaŃie Fizică şi Sport din cadrul FacultăŃii de ŞtiinŃe, în anul 1990 
a luat fiinŃă secŃia de EducaŃie Fizică şi Sport, având specializarea cu acelaşi nume. 

Ca urmare a eforturilor depuse pentru dezvoltarea acesteia, în anul 1995, secŃia devine 
Facultatea de EducaŃie Fizică şi Sport care obŃine acreditarea academică pentru specializarea sa în 
anul 1997. În acelaşi an se obŃine autorizarea de funcŃionare a secŃiei de Kinetoterapie, specializare 
acreditată în prezent. 

Pentru perfecŃionarea absolvenŃilor şi în corelaŃie cu cerinŃele domeniului nostru, începând cu 
anul 2003, organizăm cursuri de Management în sport, iar din 2004, de Traumatologie şi recuperare 
în sport, ambele forme de masterat fiind proiecŃii de continuitate  a pregătirii specialiştilor din 
domeniu. 
 
Studii universitare de licenŃă, durata studiilor:  3 ani, zi 
Domeniul: EducaŃie fizică şi sport 
 
Master, durata studiilor - 2 ani, zi 
Domeniul: EducaŃie fizică şi sport 
 
Corpul profesoral:  5 profesori, 7 conferenŃiari,  20 lectori,  17 asistenŃi  şi 3 preparatori. 
 

Efectiv cursanŃi:  - ciclul de licenŃă - 1075  - ciclul de master - 188 
 

 
FACULTATEA DE LITERE 
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ÎnvăŃământul superior filologic în Craiova a început în anul 1959,  în cadrul Institutului 
Pedagogic de trei ani. Prin înfiinŃarea UniversităŃii din Craiova, Facultatea de Filologie a fost inclusă 
în noua comunitate academică, prin unirea, într-o singură structură administrativă, a institutelor 
existente în oraş. În anul 1974 s-a înfiinŃat Facultatea de Filologie şi Istorie, devenită în 1990 
Facultatea de Litere şi Istorie.  Din anul 2000,  Facultatea de Litere s-a separat de Facultatea de 
Istorie, ambele devenind structuri autonome. 

 
Studii universitare de licenŃă, durata studiilor: 3 ani, zi, ID 
Domenii: Limbă şi literatură, Limbi moderne aplicate, ŞtiinŃe ale comunicării, ŞtiinŃe ale 
educaŃiei, Teatru, Muzică, Arte plastice şi decorative  
             
Master, durata studiilor - 2 ani, zi 
Domenii: ŞtiinŃe umaniste, ŞtiinŃe sociale şi politice   
 
Doctorat: domeniul Filologie, 11 conducători de doctorat 
 
Corpul profesoral: 13 profesori, 21 conferenŃiari, 45 lectori, 24 asistenŃi, 4 preparatori. 
Efectiv cursanŃi:        - ciclul de licenŃă  - ciclul de master - 619 
 

 
FACULTATEA DE ISTORIE, FILOSOFIE, GEOGRAFIE 

 

În anul 1974, fosta Facultate de Istorie-Geografie, cu durata de 3 ani, a trecut ca secŃie de 
Istorie-Geografie, cu durata de 4 ani, în structura FacultăŃii de Filologie şi Istorie. Din anul 1990, 
aceasta şi-a schimbat titulatura în Facultatea de Litere şi Istorie. În anul 1999, Consiliul Profesoral al 
FacultăŃii de Litere şi Istorie a hotărât separarea în Facultatea de Litere şi Facultatea de Istorie, 
Filosofie, Geografie (cu această titulatură funcŃionând din anul 2000). 
 

Studii universitare de licenŃă, durata studiilor: 3 ani, zi, IF/FR 
Domenii: Istorie, Filosofie, Sociologie, ŞtiinŃe politice, Geografie, RelaŃii internaŃionale şi studii 
europene 
Master, durata studiilor - 2 ani, zi 
Domenii: Istorie, Filosofie, Sociologie, Geografie, ŞtiinŃe politice  
 
Doctorat: Istorie, 6 conducători de doctorat; Sociologie, 1 conducător de doctorat (în cadrul 
UniversităŃii din Bucureşti) 
 
Corpul profesoral: 10 profesori, 11 conferenŃiari, 10 lectori, 10 asistenŃi şi 9 preparatori 
 
Efectiv cursanŃi:  - ciclul de licenŃă - 1699  - ciclul de master - 269 
 

FACULTATEA DE TEOLOGIE 
 

Senatul UniversităŃii din Craiova, în şedinŃa din 9 decembrie 1991, a aprobat înfiinŃarea  
FacultăŃii  de  Teologie  şi  includerea acesteia în structura academică a instituŃiei noastre. A urmat 
procedura de recunoaştere a FacultăŃii de către Ministerul EducaŃiei, după ce, în prealabil, Sf. Sinod a 
aprobat înfiinŃarea FacultăŃii de Teologie din Craiova. Astfel, Facultatea de Teologie a luat fiinŃă, 
începând cu 1 octombrie 1992, în urma Protocolului dintre Ministerul ÎnvăŃământului şi ŞtiinŃei şi 
Patriarhia Ortodoxă Română (nr. 9870/30.05.1991), prin Ordinul Ministrului ÎnvăŃământului şi 
ŞtiinŃei nr. 918/30.01.1992, aflându-se sub dublă jurisdicŃie, cea a Mitropoliei Olteniei şi cea a 
UniversităŃii din Craiova. 
 

Studii universitare de licenŃă, durata studiilor - 3 ani, zi, FR 
Domeniul: Teologie  
 

Master, durata studiilor - 2 ani, zi 
Domeniul: Teologie ortodoxă 
 
Corpul profesoral:  3 profesori,  4 conferenŃiari,  6 lectori,  5 asistenŃi  şi  1 preparator 
 

Efectiv cursanŃi:  - ciclul de licenŃă - 650 - ciclul de master - 269 
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FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIIN łE ADMINISTRATIVE “NICOLAE TITULESCU” 

 

Facultatea de Drept şi ŞtiinŃe Administrative “Nicolae Titulescu” a fost autorizată să 
funcŃioneze pentru specializarea Drept prin Hotărârea Guvernului nr. 568 din 28 iulie 1995, iar în 
şedinŃa Consiliului NaŃional de Evaluare şi Acreditare Academică din 24 februarie 1997 s-a propus 
acreditarea facultăŃii pentru specializarea Drept, fiind prima facultate din Ńară înfiinŃată după 1990 
care, îndeplinind toate standardele prevăzute de lege, a primit girul acreditării. În aceeaşi şedinŃă a 
fost autorizată funcŃionarea în cadrul FacultăŃii de Drept şi ŞtiinŃe Administrative “Nicolae Titulescu” 
începând cu anul universitar 1997/1998, a specializării AdministraŃie publică. 
 

Studii universitare de licenŃă, durata studiilor - 4/3 ani, zi, ID/FR 
Domenii: Drept, ŞtiinŃe administrative 
 
Master: durata studiilor - 2 ani, zi 
Domenii: Drept, ŞtiinŃe administrative 
 
Doctorat, domeniul Drept, 4 conducători de doctorat 
 

Corpul profesoral: 18 profesori, 10 conferenŃiari, 34 lectori, 25 asistenŃi şi 6 preparatori 
Efectiv cursanŃi:   - ciclul de licenŃă - 2761 - masteranzi – 24 
 

 

FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR 
 

În anul 1966 se înfiinŃează Facultatea de ŞtiinŃe Economice, cu trei specializări: Economia 
industriei construcŃiilor şi transporturilor, Contabilitate şi Economia agriculturii. În anul 1971 se 
înfiinŃează specializarea FinanŃe, iar în anul 1974 specializările FinanŃe şi Contabilitate se unifică în 
specializarea FinanŃe - Contabilitate. 

Oferta educaŃională, flexibilă şi dinamică, este reprezentată de învăŃământul de zi şi  la 
distanŃă şi  programe de master. În acest context, facultatea este hotărâtă să aleagă o nouă direcŃie. 
Proiectează o nouă structură organizatorică, transformă radical oferta educaŃională şi, prin efort 
propriu, începe un vast proces de modernizare. 
 
Studii universitare de licenŃă, durata studiilor -  3 ani, zi, ID/FR 
Domenii: Economie, Administrarea afacerilor, FinanŃe, Contabilitate, Statistică  şi 
informatică economică, Economie şi afaceri internaŃionale, Management, Marketing  
 
Master: durata studiilor - 2 ani, zi 
Domenii: Management, Economie, Contabilitate, FinanŃe, RelaŃii Economice InternaŃionale, 
Cibernetică şi Statistică Economică  
 
Doctorat, domenii: Management, Economie, Contabilitate, FinanŃe, RelaŃii Economice 
InternaŃionale, Cibernetică şi Statistică Economică, 10 conducători de doctorat 
 
Corpul profesoral: 49 profesori, 21 conferenŃiari, 52 lectori, 16 asistenŃi şi 7 preparatori. 

 
Efectiv cursanŃi:        - ciclul de licenŃă - 5647   - ciclul de master - 2537 
 

FACULTATEA DE MECANIC Ă 
 

În anul 1977, prin Decretul Consiliului de Stat nr. 209, s-a înfiinŃat Facultatea de Mecanică 
din Craiova, cu următoarele specializări: Tehnologia construcŃiilor de maşini, ConstrucŃii civile 
industriale şi agricole şi Utilaje pentru materiale de construcŃii, Maşini-unelte. 
 

Studii universitare de licenŃă, durata studiilor - 4 ani, zi 
Domenii: Inginerie industrială, Ingineria materialelor, Inginerie mecanică, Inginerie şi 
management,Ingineria transporturilor, Inginerie civilă  

 
Master: durata studiilor - 2 ani, zi 
Domenii: ŞtiinŃe Inginereşti, Inginerie Mecanică, Inginerie Industrială, ŞtiinŃa şi Ingineria 
Materialelor 
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Doctorat, domenii: ŞtiinŃe Inginereşti, Inginerie Mecanică, Inginerie Industrială, ŞtiinŃa şi Ingineria 
Materialelor, 7 conducători de doctorat 
 

Corpul profesoral:  21 profesori, 22 conferenŃiari, 22 lectori, 10 asistenŃi şi 2 preparatori. 
 

Efectiv cursanŃi:   - ciclul de licenŃă - 1548                 - masteranzi - 46 
 

FACULTATEA DE ELECTROTEHNIC Ă 
 

La 7 iunie 1951 a fost înfiinŃată prima instituŃie de învăŃământ superior cu profil electrotehnic 
din Craiova, având denumirea de “Institutul de Maşini şi Aparate Electrice” (IMAE), cu sediul în 
Palatul de JustiŃie (actualmente clădirea centrală a UniversităŃii din Craiova). În anul 1955, fostul 
IMAE şi-a schimbat titulatura în Institutul Tehnic. Acesta a devenit Facultatea de Electrotehnică a 
Institutului Politehnic din Bucureşti iar peste un an s-a desfiinŃat. La înfiinŃarea UniversităŃii din 
Craiova (1966), şi-a reluat activitatea şi Facultatea de Electrotehnică. 

 
Studii universitare de licenŃă, durata studiilor - 4 ani, zi 
Domenii: Inginerie aerospaŃială, Inginerie electrică, Inginerie energetică, Inginerie şi 
management  

  
Master, durata studiilor - 2 ani, zi 
Domenii: Electric, Energetic 
 
Doctorat, domenii: Inginerie Electrică, Energetică, 3 conducători de doctorat 
Corpul profesoral:   9 profesori, 10 conferenŃiari, 5 lectori, 7 asistenŃi şi 1 preparator. 
 

Efectiv cursanŃi:        - ciclul de licenŃă - 985  - ciclul de master - 90 
 

 
FACULTATEA DE ELECTROMECANIC Ă 

 

Facultatea de Electromecanică s-a înfiinŃat ca unitate autonomă în anul 1990, cu 
specializările: Electromecanică, RoboŃi industriali, Génie électromécanique, Ingineria şi protecŃia 
mediului în industrie. 
 
 

Studii universitare de licenŃă, durata studiilor - 4 ani, zi, ID/FR 
Domenii: Inginerie Electrică, Ingineria Mediului, ŞtiinŃe Inginereşti Aplicate 
 
Master, durata studiilor - 2 ani, zi 
Domeniul: Sisteme electromecanice complexe 
 

Doctorat, domeniul: inginerie electrică, 4 conducători de doctorat 
 

Corpul profesoral:   9 profesori,  9 conferenŃiari,  6 lectori,  5 asistenŃi şi 1 preparator. 
 

Efectiv cursanŃi:   - ciclul de licenŃă 707  - ciclul de master - 52 
 
 

 

FACULTATEA DE AUTOMATIC Ă, CALCULATOARE ŞI ELECTRONIC Ă 
 

În anul 1966, în cadrul FacultăŃii de Electrotehnică, funcŃiona SecŃia de Automatică. În 
perioada 1966 - 1990 Catedra de Automatică s-a dezvoltat şi s-a scindat în tei mari colective: 
Automatică, Calculatoare, Măsurări şi Electronică. În anul 1990 existau două specializări: 
Automatică şi informatică industrială şi Calculatoare.  

 
Studii universitare de licenŃă, durata studiilor: 4 ani, zi 
Domenii: Calculatoare şi Tehnologia InformaŃiei, Inginerie Electronică şi TelecomunicaŃii, 
Ingineria sistemelor, Mecatronică şi robotică 
 
Master, durata studiilor - 2 ani, zi 
Domeniul: ŞtiinŃa sistemelor şi a calculatoarelor 
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Doctorat, domenii: Sisteme Automate, ŞtiinŃa Calculatoarelor, 5 conducători de doctorat 
 
Corpul profesoral: 17 profesori, 15 conferenŃiari, 15 lectori, 14 asistenŃi şi 6 preparatori 
 
Efectiv cursanŃi:  - ciclul de licenŃă - 1615  - ciclul de master - 132 
 

FACULTATEA DE HORTICULTUR Ă 
 

În perioada 1948-1962, la Facultatea de Agricultură din cadrul Institutului Agronomic, 
funcŃiona Catedra de Fitotehnie - Horticultură. În anul 1962 s-a înfiinŃat Facultatea de Horticultură, 
cu o funcŃionare neîntreruptă până în prezent.  
 

Studii universitare de licenŃă, durata studiilor - 4 ani, zi, ID/FR 
Domenii: Horticultură, Ingineria produselor alimentare, Ingineria mediului, Biologie 
 

Master, durata studiilor - 2 ani, zi 
Domeniul: Horticultură 
 
Doctorat, domeniul Horticultură, 9 conducători de doctorat 
 

Corpul profesoral: 14 profesori,  14 conferenŃiari,  22 lectori,  11 asistenŃi şi 1 preparator 
 
Efectiv cursanŃi:  - ciclul de licenŃă - 1688  - ciclul de master - 59 
 
 

FACULTATEA DE AGRICULTUR Ă 
 

Facultatea de Agricultură este cea mai veche instituŃie de învăŃământ superior din Craiova, 
cu o activitate neîntreruptă, începută în cadrul Institutului Agronomic, în anul 1947, şi continuată în 
cadrul UniversităŃii din anul 1966 şi până în prezent. Cadrele didactice desfăşoară o prodigioasă 
activitate de cercetare, a cărei tematică a cuprins în special valorificarea raŃională a nisipurilor din 
sudul Olteniei, ameliorarea păşunilor de munte şi punerea în valoare a bazinului Jiului, din punct de 
vedere energetic şi agricol. 
 

Studii universitare de licenŃă, durata studiilor:  4 ani, zi, ID/FR 
Domenii: Agronomie, Silvicultură, Inginerie geodezică   
 
Master, durata studiilor - 2 ani, zi 
Domenii: Agronomie  
 

Doctorat, domeniul Agronomie, 8 conducători de doctorat 
 
 

Corpul profesoral:  12 profesori,  8 conferenŃiari,  11 lectori,  4 asistenŃi  şi  7 preparatori. 
 

Efectiv cursanŃi:  - ciclul de licenŃă 1597  - ciclul de master - 92 
 

 

CENTRUL UNIVERSITAR din DROBETA-TURNU SEVERIN 
 

Începând cu anul 1990 se conturează o nouă etapă în evoluŃia UniversităŃii din Craiova. 
Pornind de la cerinŃele reorganizării învăŃământului superior în noile condiŃii socio-istorice, 
Universitatea din Craiova şi-a conturat o strategie şi un program propriu de reformă orientate în 
special spre dezvoltarea învăŃământului de scurtă durată şi lungă durată - prin înfiinŃarea unor colegii 
şi facultăŃi, sub egida UniversităŃii din Craiova, şi în alte judeŃe ale Olteniei. 
        ÎnvăŃământul de scurtă durată a fost inaugurat în anul 1991 prin înfiinŃarea Colegiului 
Universitar Tehnic, Economic, de AdministraŃie din Drobeta-Tr.Severin. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 287/24 iunie 2004, Legea consorŃiilor Universitare, 
Senatul UniversităŃii din Craiova, în şedinŃa din 7 octombrie 2004 a aprobat fuziunea prin absorbŃie 
de către Universitatea din Craiova a UniversităŃii "Gh.Anghel" din Drobeta-Tr.Severin, instituŃie de 
învăŃământ superior particular cu specializări autorizate să funcŃioneze provizoriu. 
           În urma fuziunii acesteia cu structurile de învăŃământ superior ale UniversităŃii din Craiova, 
începând cu anul universitar 2004/2005 s-a înfiinŃat CENTRUL UNIVERSITAR din DROBETA-
TR.SEVERIN, subordonat UNIVERSITĂłII DIN CRAIOVA, cu următoarea structură: 

• Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice 
• Filiala FacultăŃii de Economie şi Administrarea Afacerilor a UniversităŃii din Craiova 
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• Filiala FacultăŃii de Litere a UniversităŃii din Craiova 
• Filiala FacultăŃii de EducaŃie Fizică şi Sport a UniversităŃii din Craiova 
• Filiala FacultăŃii de Drept şi ŞtiinŃe Administrative a UniversităŃii din Craiova 

 
 

FACULTATEA DE INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR TEHNOLOGICE  
 

Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice din Drobeta- Turnu Severin 
funcŃionează începând din anul universitar 2000-2001. 
 

Studii universitare de licenŃă: durata studiilor - 4 ani, zi, ID/FR 
Domenii: Inginerie industrială, Inginerie mecanică, Ingineria mediului, Ingineria 
materialelor 

 

Master, durata studiilor – 2 ani, zi 
Domeniul: ŞtiinŃe inginereşti 
 

Corpul profesoral:  1 profesor, 3 conferenŃiari, 13 lectori, 1 asistent şi 2 preparatori. 
 

Efectiv cursanŃi:   - ciclul de licenŃă - 961        - ciclul de master - 29 
 

 
DEPARTAMENTUL PENTRU PREG ĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC 

 

 DPPD este o structură a UniversităŃii din Craiova, subordonată direct Senatului, funcŃionează 
pe baza unui Regulament propriu, colaborează cu toate FacultăŃile care solicită pregătirea studenŃilor 
pentru profesia didactică, dezvoltă şi diversifică relaŃii de parteneriat educaŃional cu Inspectoratele 
Şcolare, Casele Corpului Didactic etc. 
 DPPD îşi asumă misiunea de profesionalizare pentru activitatea didactică prin formare 
iniŃială (pe parcursul studiilor universitare sau în regim postuniversitar) şi prin formare continuă 
(pregătirea pentru gradele didactice, perfecŃionări periodice etc).  
 Planul de învăŃământ al DPPD este elaborat unitar, la nivel naŃional, şi aplică integral 
sistemul de credite transferabile(ECTS). Cursurile Modulului I sunt urmate de peste 7500 studenŃi, 
înmatriculaŃi la DPPD. Personalul didactic este alcătuit din 13 profesori titulari (cu specialităŃile 
Pedagogie, Psihologie şi Management educaŃional) şi 39 profesori asociaŃi (cu specialităŃile 
Didactica, Instruire asistată de calculator, Practică pedagogică). Începând cu anul universitar 2006-
2007, la Drobeta Turnu-Severin funcŃionează o filială a DPPD. 
 DPPD organizează şi alte programe educaŃionale: perfecŃionare, conversie profesională, 
management educaŃional, consiliere, formarea tutorilor etc. 
 

DEPARTAMENTUL DE MATEMATICI APLICATE 
 

Departamentul de Matematici Aplicate s-a înfiinŃat în anul 1998, prin Hotărârea Senatului 
UniversităŃii, pentru a da coerenŃă şi individualitate predării disciplinelor de matematică la facultăŃile 
tehnice, în principal. 

Departamentul de Matematici Aplicate este conceput ca organism autonom în structura 
UniversităŃii din Craiova, subordonat direct Rectoratului şi Senatului. El este destinat organizării şi 
coordonării activităŃilor didactice şi de cercetare în domeniul matematicii, care se desfăşoară în 
facultăŃi cu profil complementar celui didactic. FacultăŃile beneficiare de activitatea Departamentului 
de Matematici Aplicate sunt cele de Automatică, Calculatoare şi Electronică, Electrotehnică, 
Electromecanică, Mecanică, Agronomie, Horticultură, Fizică şi Chimie. 
 

DEPARTAMENTUL DE LIMBI MODERNE APLICATE 
 

Departamentul de Limbi Moderne Aplicate s-a înfiinŃat în anul 1998, prin Hotărârea 
Senatului UniversităŃii. Departamentul este format din cadrele didactice care predau limba română 
studenŃilor străini şi din cadrele didactice care predau limbile engleză, franceză şi germană studenŃilor 
de la facultăŃile nefilologice. 

 

Patrimoniul Institu Ńiei şi Resurse Financiare 
 

 Este alcătuit din următoarele imobile (clădiri, terenuri) destinate procesului de învăŃământ, 
cercetare şi activităŃi administrative: 

1. Clădirea centrală (Rectorat) situată în Craiova, zona centrală, str. A.ICuza, nr. 13. În 
imobil îşi desfăşoară activitatea FacultăŃile de Litere, Economia şi Administrarea Afacerilor, 
Horticultură, Matematică Informatică, Istorie, Geografie şi Filozofie, Fizică, Drept, Teologie. 
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Clădirea cuprinde 34 amfiteatre şi săli de curs, 35 săli seminarii, 49 laboratoare. 
De asemenea, în imobil se află Rectoratul, Prorectoratele, Biblioteca. 
Clădirea are o suprafaŃă construită de 6425 mp, o suprafaŃă desfăşurată de 31.904 mp şi o 

suprafaŃă utilă de 14.235 mp. Face parte din fondul de interes arhitectural şi istoric al Municipiului 
Craiova. 
 A fost ridicată în 3 etape : Corpul A-construit în perioada 1896-1900 şi având ca destinaŃie 
iniŃială Palatul de JustiŃie, corpul B construit între anii 1938-1953 şi corpul C construit în 1979. 

2. Complexul Agronomie care cuprinde: 
- clădirea FacultăŃii de Agricultură, situat în Municipiul Craiova str. LibertăŃii nr. 19 şi care 

cuprinde: 7 amfiteatre şi săli de curs, 29 laboratoare, Departamentul artă teatrală şi muzică, 
care cuprinde 2 săli de curs, 2 laboratoare; 

- clădirea are o suprafaŃă construită de 3.650 mp şi o suprafaŃă desfăşurată de 12.750 mp şi o 
suprafaŃă utilă de 6.000 mp; 

- căminele studenŃeşti 1-5 şi cantina nr. 1 situate la aceeaşi adresă; 
- Halele laborator situate în strada Câmpia Islaz nr. 89 şi care cuprind: 

o Hală Facultatea de Mecanică, 2 săli seminar şi 13 laboratoare 
o Hală Facultatea de Agricultură, 1 sală seminar şi 3 laboratoare 

 
3. Complex Mecanică, situat pe str. Calea Bucureşti nr. 107 şi care cuprinde: 

- clădire Facultatea de Mecanică - cu 9 săli curs şi amfiteatru, 28 laboratoare, bibliotecă, având  
suprafaŃa construită 4.390 mp şi desfăşurată 7.670 mp şi suprafaŃa utilă 4.150 mp; 

- clădire Facultatea de Chimie cu 4 săli curs şi amfiteatru şi 17 laboratoare, având suprafaŃa 
construită 1200 mp, suprafaŃa desfăşurată 3.590 mp şi suprafaŃă utilă 1921 mp; 

- laborator testări auto (AR) cu 1 sală curs şi 3 laboratoare având suprafaŃa construită 336 mp, 
suprafaŃa desfăşurată 733 mp şi suprafaŃa utilă 522 mp; 

- depozit carte; 
- biblioteca FacultăŃii de Chimie; 
- sere laborator Facultatea de Horticultură (suprafaŃa utilă 538 mp); 
- în incintă se mai află căminele studenŃeşti nr. 6, 7, 8 şi 9. 

4. Complex  Electrotehnică situat pe str. Decebal, unde funcŃionează Facultatea de 
Automatică, Electronică şi Calculatoare, Facultatea de Electrotehnică şi Facultatea de 
Electromecanică având 18 amfiteatre şi săli curs, 9 săli seminarii şi 65 laboratoare. 

- SuprafaŃa construită 7.570 mp., suprafaŃă desfăşurată 18.940 mp şi suprafaŃă utilă 11.970 mp. 
De asemenea, din complex face parte şi căminul studenŃesc nr. 10 (capacitate 1.000 locuri) şi 

depozit carte cu săli calculatoare. 
5. Complex Facultatea de EducaŃie Fizică şi Sport situat pe str. Brestei unde funcŃionează 

facultatea sus-amintită, 27 amfiteatre şi săli curs, 1 sală seminarii şi 13 laboratoare, bibliotecă şi 
depozit de carte. De asemenea, în incintă se găsesc căminele studenŃeşti nr. 11, 12 şi 13. 

6. Sala Sporturilor “Ion Oblemenco”  aflată în vecinătatea stadionului central, având sală 
de baschet + handbal şi sală tenis de masă. 

7. Sala Matei Basarab cuprinde sală de gimnastică, sală de volei + baschet. 
8. Grădina Botanică “Alexandru Buia” a fost înfiinŃată în anul 1952 cu scopul de a contribui 

la instruirea studenŃilor de la FacultăŃile de Agricultură şi Horticultură, pentru lărgirea bazei de 
cercetare ştiinŃifică, precum şi ca loc de recreere şi educare pentru frumos a marelui public. Grădina 
Botanică are o suprafaŃă de 17 ha cu sere cu plante de colecŃie.  

 

Biblioteci 
Biblioteca este un centru de referinŃă al structurii noastre academice, anexă importantă a 

instituŃiei de învăŃământ superior. Profilul său enciclopedic îi dă caracter de “bibliotecă naŃională 
pentru zona Olteniei”, în primul rând, dedicată procesului de învăŃământ, de cercetare ştiinŃifică şi de 
perfecŃionare postuniversitară. 

Pentru cele peste 109 specializări, biblioteca dispune de 17 filiale, dotate adecvat unor 
necesităŃi de informare şi documentare de înaltă calitate. Conducerea UniversităŃii a decis, în plus, 
alocarea unui nou spaŃiu dotat cu aparatură electronică de ultimă oră (acces on-line) şi acces liber la 
raft. 

După efectuarea operaŃiunilor de casare a publicaŃiilor deteriorate fizic şi depăşite ştiinŃific şi 
moral, fondul total de documente al bibliotecii numără 1.134.390 de volume. 

În sistemul de operare Unix si software multiutilizator Tinlib s-au realizat 219.308 
înregistrări, reprezentând 15,2% din totalul volumelor deŃinute. Este necesar sporirea efortului pentru 
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creşterea cât mai rapidă a numărului de înregistrări în baza de date care să asigure un acces comod şi 
eficient la informaŃie. 

Comunicarea documentelor (RelaŃiile cu publicul) s-a revigorat în anul universitar 2005-
2006. 

În 2006, au fost 8146 de cititori înscrişi, 212947 de cititori frecvenŃi, consultându-se 211338 
de volume. Prin Serviciul de Împrumut interbibliotecar au funcŃionat legături cu 6 biblioteci din Ńară, 
de la care am primit 104 documente (91 de xerocopii şi 13 cărŃi). Ni s-au solicitat 32 de volume (29 
de xerocopii şi 3 cărŃi împrumutate. 

S-au realizat, în redactare computerizată, câteva lucrări de referinŃă bibliografică: „Tribuna 
economică”; revistele „Dreptul” şi „Drept comercial”; se continuă investigarea bibliografică a 
revistei „Ramuri” din anul 2000 până în prezent; pentru tipărire au fost tehnoredactate revistele 
„Ghiluşul” şi „Suflet oltenesc”. De adăugat informaŃiile orale care s-au dat pe parcursul anului 2006, 
solicitate de studenŃi (pentru lucrările de diplomă şi de licenŃă), pentru masteranzi şi doctoranzi, 
pentru cadrele didactice şi alŃi beneficiari, în total 1680 de informaŃii bibliografice. La acest capitol s-
a realizat descrierea standardizată naŃională CIP. 

Înfiin Ńată în anul 1992, Editura Universitaria, a fost reatestată în acest an de către CNCSIS, 
fiind singura din zona Olteniei, care prezintă o largă acoperire a celor mai variate domenii ştiinŃifice. 
Sub egida acestei edituri, la Tipografia UniversităŃii s-au tipărit 380 de titluri, în creştere cu 52% faŃă 
de perioada anterioară. Editura a participat la principalele târguri de carte organizate în România, 
fiind o prezenŃă constantă şi valoroasă, recunoscută prin premiile obŃinute la aceste participări (Cluj-
Napoca, Iaşi, ConstanŃa, Academia Română). 
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Resurse Financiare (RON) - denumire indicatori 2002 2003 2004 2005 2006 

A 1 2 3 4 5 
a) Servicii de cazare a studenŃilor, facilit ăŃi pentru servirea mesei şi asistenŃă medicală           
Numărul locurilor de cazare administrate de universitatea, din care: 4.056 4.194 4.194 4.047 4.047 
          - în cămine cu oficii pentru preparerea hranei (sau în campusul în care universitatea are 
cantina proprie pentru studenŃi) 

2.668 2.752 1.180 4.047 4.047 

          - în cămine cu săli de lectură 4.056 4.194 4.194 4.047 4.047 
          - în cămine / campusuri cu cabinete de medicină generală sau specializată 3.468 3.552 3.930 3.783 3.783 
          - în cămine cu camere care sunt cuplate la Internet, cablu tv.   3.552 3.930 3.783 3.783 

Cheltuieli pentru cămine şi cantine din alocaŃii bugetare, din care: 1.340.680 1.498.740 2.203.045 2.675.571 2.720.358 

          - obiecte de inventar (art. 26) 30.549 0 82.934 101.214 0 

          - cheltuieli cu dotări, investiŃii, reabilitări, consolidări şi reparaŃii capitale pentru cămine şi 
cantine din alocaŃii bugetare (art. 72 + art. 28) 

2.595 419.764 397.670 388.963 5.983.278 

Cheltuieli pentru cămine şi cantine din veniturile proprii ale universităŃii 1.504.534 1.806.495 2.038.446 2.329.173 2.993.992 

          - obiecte de inventar (art. 26) 216.823 223.205 223.082 211.486 2.428 

          - cheltuieli cu dotări, investiŃii, reabilitări, consolidări şi reparaŃii capitale pentru cămine şi 
cantine din venituri proprii (art. 72 + art. 28) 

40.381 145.696 209.978 38.018 144.561 

b) SusŃinerea financiară parŃială a studenŃilor prin burse şi ajutoare băneşti           
Cheltuieli totale cu burse şi ajutoare băneşti pentru studenŃi 4.113.627 4.295.503 5.028.891 4.917.034 5.603.723 

          din care, chelt. pentru burse şi ajutoare băneşti pentru studenŃi, din alocaŃii bugetare 4.113.627 4.294.061 4.991.163 4.916.112 5.592.951 

          cheltuieli cu burse şi ajutoare băneşti pentru studenŃi, alocate din veniturile proprii ale 
universităŃii, altele decât alocaŃiile bugetare (Titlul V) 

0 1.442 37.728 922 10.772 

VENITURI ŞI CHELTUIELI            
Venituri            
Venituri realizare prin activităŃi proprii ale universităŃii           
I. Venituri proprii din taxe şi alte activităŃi           
          Venituri proprii din taxe şi activ. desfăşurate de instituŃia de învăŃământ superior 13.706.769 16.377.762 20.412.366 24.084.731 35.112.532 
          Alte venituri proprii potrivit legii 0 42.456 92.617 141.586 823.792 
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II. Venituri din microprod. şi cămine-cantine           
Venituri din microproducŃie, activităŃi ale staŃiunilor didactice experimentale, grădini botanice, etc. 1.603.179 1.403.522 1.119.245 4.352.871 5.553.891 
          Venituri proprii cămine-cantine 1.503.255 1.799.025 2.045.176 2.326.878 3.000.733 
Venituri din contracte de cercetare-proiectare şi granturi (finanŃate de la buget şi din surse externe)           
          Venituri din cercetare ştiinŃifică, consultanŃă, expertize 724.179 604.873 1.464.600 2.618.736 5.401.344 
          FinanŃarea proiectelor cofinanŃate din alocaŃii bugetare şi surse externe 549.006 0 0 0   
          Venituri din finanŃare externă pentru realizarea proiectelor cofinanŃate de la Bugetul de stat 1.369.210 0 0 0   
Numai pentru domeniile arte şi educaŃie fizică: venituri obŃinute din activităŃi specifice domeniului           
Cheltuieli            
Cheltuieli de personal, din alocaŃii bugetare reprezentând finanŃarea de bază (Titlul I) 17.191.559 22.679.068 30.074.386 38.150.554 39.695.999 
Cheltuieli de personal, din venituri proprii (Titlul I) 7.622.981 10.786.652 18.108.462 16.231.327 25.449.758 
Cheltuieli materiale din alocaŃii bugetare reprezentând finanŃarea de bază (Titlul II, 
fără 28-RK) 

1.738.459 2.437.459 3.699.526 3.921.508 5.378.053 

          din care, obiecte de inventar (art. 26) 2.213 58.890 3.836 23.911 15.077 
Cheltuieli materiale din venituri proprii (Titlul II, fără art. 28-RK) 5.143.223 3.024.542 2.623.619 1.944.561 3.279.573 
          din care, obiecte de inventar (art. 26) 636.589 242.319 253.747 73.734 218.277 

Cheltuieli pentru dotări din alocaŃii bugetare (finanŃarea de bază şi finanŃarea complementară), 
total: 

772.855 369.572 301.675 590.728 8.292.207 

          din care, chelltuieli pentru dotarea laboratoarelor (echipamente şi aparatură de laborator, 
software, documentaŃie) (art. 72) 

745.763 369.572 0 480.000 7.267.412 

          cheltuieli pentru achiziŃii de cărŃi, CD, abonamente reviste, abonamente on-line la biblioteci 
şi reviste, manuale universitare (art. 29) 

27.093 0 301.675 110.728 255.660 

Cheltuieli pentru dotări din venituri proprii (inclusiv sponsorizări şi donaŃii), total: 2.316.302 626.346 606.038 622.037 590.272 

          din care, chelltuieli pentru dotarea laboratoarelor (echipamente şi aparatură de laborator, 
software, documentaŃie) (art. 72) 

927.433 157.642 128.419 475.020 399.892 

          cheltuieli pentru achiziŃii de cărŃi, CD, abonamente reviste, abonamente on-line la biblioteci 
şi reviste, manuale universitare (art. 29) 

531.004 376.812 125.359 123.017 55.305 

Cheltuieli pentru investiŃii din alocaŃii bugetare, inclusiv reabilitări şi consolidări (art. 72) 2.017.237 1.322.697 549.763 410.667 14.797.688 
Cheltuieli pentru investiŃii din venituri proprii şi donaŃii în natură, inclusiv reabilitări şi consolidări  459.738 21.050 281.107 976.586 1.104.089 
Cheltuieli pentru reparaŃii capitale din alocaŃii bugetare (art. 28) 400.000 299.928 199.989 447.823 454.739 
Cheltuieli pentru reparaŃii capitale din venituri proprii (inclusiv din sponsorizări) (art. 28) 0 47.880 41.204 3.954 0 
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Studioul de televiziune 
 A fost înfiinŃat în anul 1995, iar, din luna ianuarie 1996, emisiunile acestuia se realizează sub sigla 
TELE "U" şi pot fi captate în spaŃiul Craiovei, pe o arie de 30 de km în eter şi care sunt preluate şi de reŃelele 
de televiziune prin cabul din zona Olteniei. 
 

StaŃiuni didactico-experimentale 
Banu Mărăcine, Caracal, Rânca, Preajba, Tâmbureşti, însumând peste 4000ha. 
 
Case de protocol 
- Casa Universitarilor (Clubul Universitarilor) 
Casa Romanescu, devenită Casa Universitarilor, figurează pe Lista Monumentelor de 

Arhitectură din judeŃul Dolj şi a trecut prin mai multe etape de construcŃie, decorare şi restaurare. 
Este considerată edificiu reprezentativ al Craiovei secolului al XIX-lea, ultima intervenŃie în 
construirea sa fiind înfăptuită în anul 1903. Ultima restaurare, din anii 1997-2001, a readus-o la 
înfăŃişarea pe care arhitectul I. D. Berindey şi antreprenorul C. Roschovsky i-o dăduseră în 1903. 

- Casa ”Carada” 
 

Blocul ”S200” (viitor sediu al „Parcului Tehnologic” al Universit ăŃii). 
 
 

RelaŃii Interna Ńionale 

 
 VocaŃia europeană a UniversităŃii din Craiova este promovată printr-o dezvoltare 
convergentă a parteneriatelor externe în SpaŃiul European al ÎnvăŃământului Superior şi prin 
aderarea la sistemul LMD, conform cu Procesul Bologna. Integrarea în structura academică 
europeană se realizează prin programe de cooperare SOCRATES II, LEONARDO da Vinci II, 
ALPINE, MSU - AUF, RISU - AUF, PECO. De asemenea, Universitatea din Craiova este afiliată la asociaŃii 
academice internaŃionale de prestigiu: CRE (EUA) - ConferinŃa Rectorilor Europeni (AsociaŃia 
UniversităŃilor Europene), IAU - AsociaŃia InternaŃională a UniversităŃilor, IAUP - AsociaŃia InternaŃională a 
PreşedinŃilor de UniversităŃi, AUF - AgenŃia Universitară a Francofoniei, AEUA - AsociaŃia UniversităŃilor 
Arabe şi Europene, BSUN - ReŃeaua UniversităŃilor Mării Negre. 
Lectoratele francez, englez, macedonean, englez, bulgar, spaniol şi italian, cu prezenŃă perenă în cadrul 
universităŃii, contribuie la climatul propice colaborării academice internaŃionale. 
Suprema distincŃie academică Doctor Honoris Causa a fost acordată, de peste 75 de ori, unor distinse 
personalităŃi din întreaga lume. Acorduri-cadru de cooperare, ce prevăd dezvoltarea în comun a unor module 
de formare continuă sau de master, participarea la şcoli doctorale sau poli de excelenŃă ştiinŃifică, au fost 
semnate cu 41 de universităŃi din Europa, America de Nord, Asia şi America de Sud.  
 

Cercetarea Ştiin Ńifică 

În Universitatea din Craiova se desfăşoară o activitate de cercetare ştiinŃifică competitivă, 
compatibilă cu direcŃiile susŃinute de Consiliul NaŃional al Cercetării ŞtiinŃifice din ÎnvăŃământul Superior şi 
Ministerul EducaŃiei şi Cercetării pentru dezvoltarea cercetării ştiinŃifice: 

− dezvoltarea cunoaşterii în domeniile prioritare ale ştiinŃelor fundamentale (matematica, fizica, 
chimia, biologia şi ştiinŃa mediului); 

− fundamentarea ştiinŃifică şi dezvoltarea metodelor şi instrumentelor pentru reorganizarea şi 
controlul dinamicii sistemului socio-economic al Ńării; 

− dezvoltarea sistemelor suport pentru managementul capitalului natural; 
− sisteme informaŃionale şi de comunicare pentru asistarea procesului de transformare şi de 

adaptare a infrastructurii şi a modului de organizare a sistemului socio-economic naŃional, Ńinând 
seama de modelul european. 

Fiind unanim recunoscut că un învăŃământ performant presupune un nivel ridicat al cercetării 
ştiinŃifice, în anul universitar 2005-2006, în Universitatea din Craiova s-a pus accent şi pe formarea unei 
resurse umane înalt calificată printr-o implicare apreciabilă a formatorilor performanŃi (conducători de 
doctorat, cadre didactice cu o bogată activitate de cercetare) în procesul educativ. Astfel, 86 cadre didactice 
au calitatea de conducători de doctorat şi sunt înmatriculaŃi 1057 doctoranzi, din care 119 cu frecvenŃă. În 
acest sens, amintim că în anul universitar trecut au fost susŃinute 75 teze de doctorat, au fost atraşi în 
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activitatea de cercetare contractuală numeroase cadre didactice tinere (preparatori, asistenŃi) sau studenŃi la 
forma de învăŃământ studii aprofundate sau masterat. Volumul activităŃii de cercetare în anul academic 2005-
2006 s-a concretizat în 185 de teme de cercetare, cu diferiŃi benficiari. 

În activitatea de cercetare ştiinŃifică finanŃată au fost angrenate 893 cadre didactice şi 112 studenŃi. 
 Valorificarea activităŃii de cercetare ştiin Ńifică desfăşurată în anul universitar 2005-2006 s-a concretizat 

prin publicarea de cărŃi şi articole în reviste de specialitate, astfel: 
- 279 cărŃi publicate în edituri recunoscute CNCSIS 
- 6 cărŃi publicate în străinătate 
- 569 articole publicate în reviste recunoscute CNCSIS 
- 62 articole publicate în reviste cotate ISI 
- 787 articole publicate în volumele unor ConferinŃe internaŃionale. 
În anul universitar 2005-2006, la nivelul facultăŃilor, au fost organizate 13 manfestări ştiin Ńifice 

(naŃionale şi internaŃionale). 
În cadrul UniversităŃii, funcŃionează 10 centre de cercetare recunoscute CNCSIS.  
 

Departamentul de Managementul CalităŃii 
 

 Departamentul de Managementul CalităŃii a fost constituit în anul 2000. În centrul preocupărilor 
departamentului se află interesul pentru satisfacerea cerinŃelor şi aşteptărilor tuturor partenerilor noştri 
respectiv, clienŃilor noştri - candidat, student, agent economic, societate, cât şi Ministerului EducaŃiei şi 
Cercetării, prin concentrarea eforturilor în direcŃia creşterii calităŃii procesului didactic şi de cercetare, 
dezvoltării culturii instituŃionale şi manageriale responsabile eficiente pentru pregătirea studenŃilor la nivelul 
standardelor academice internaŃionale şi a necesităŃilor mediului economico-social local, regional şi naŃional, 
în condiŃiile respectării reglementărilor în vigoare, a folosirii optime a resurselor şi a motivării corpului 
profesoral.  
 Dintre realizările principale ale Departamentului, pe parcursul funcŃionării sale, se poate menŃiona: 
- Instruirea specifică a reprezentanŃilor desemnaŃi de fiecare facultate-departament (începând cu anul 

academic 2000/2001); 
- Analiza situaŃiei existente în domeniul asigurării calităŃii (începând cu anul academic 2000/2001); 
- ObŃinerea certificării de tip ISO9000 pentru Facultatea de Electromecanică şi Facultatea de Horticultură 

(2004); 
- Demararea de acŃiuni de auditare la nivelul tuturor facultăŃilor UniversităŃii din Craiova pentru câteva 

tipuri principale de activităŃi (anul academic 2002-2003): evaluarea a studenŃilor, evaluarea activităŃii 
didactice, activitatea de secretariat;    

- Demararea de acŃiuni de auditare la nivelul tuturor facultăŃilor UniversităŃii din Craiova pentru 
programele de studii de masterat şi postuniversitare (anul academic 2004/2005); 

- Demararea de acŃiuni de auditare la nivelul tuturor facultăŃilor UniversităŃii din Craiova pentru 
programele de studii de licenŃă (2005/2006); 

- Elaborarea primelor variante de Manual de Asigurarea CalităŃii; 
- Participarea la granturi internaŃionale în domeniul managementului calităŃii în învăŃământul superior 

(Bancă Mondială, MATRA); 
- Elaborarea de proceduri specifice pentru anumite procese/subprocese; 
- Clasarea pe locuri fruntaşe în clasamentul CNFIS prin prisma indicatorilor de calitate ICxx, în toate 

exerciŃiile de finanŃare şi alocarea resurselor astfel dobândite până la nivel de facultate; 
- Participarea la conferinŃe şi seminarii naŃionale şi internaŃionale de prestigiu în Ńară şi în străinătate; 
- Pregătirea dosarului de evaluare internaŃională de către EUA; 
- Evaluarea activităŃii cadrelor didactice de către studenŃi/catedră pe bază de chestionar;  
- PoziŃionarea centrului de interes al activităŃilor de auditare înspre student; 
- Compatibilizarea activităŃii cu ultimele modificări ale legislaŃiei în domeniu; 
- Setarea condiŃiilor ini Ńiale pentru ceea ce la o institutie de invatamant superior se doreste a deveni un 

modum vivendi, la culturalizarea comunităŃii academice în spiritul calităŃii.  
 

Centrul de Consiliere şi Orientare Profesională 
 

 Centrul de Consiliere şi Orientare Profesională a luat fiinŃă în urma unui program Tempus, la care au 
participat universităŃi româneşti (Universitatea "Al. I. Cuza" din Iaşi, Universitatea de Vest din Timişoara, 
Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, Universitatea din Bucureşti), precum şi parteneri străini 
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(Centre National des Oeuvres Universitaires et Scolaires, University of Bristol, Deutsches Studentenwerk şi 
Office National d'Information sur les Enseignements et les Professions) in anul 1997. 
 Având în vedere cerinŃa de a asista alegerea rutei profesionale individuale a elevilor din anii 
terminali ai liceelor, a studenŃilor si absolvenŃilor de învăŃământ superior, Ńinând seama de nevoia de a 
asigura o relaŃie directă între oferta de formare profesională a instituŃiilor de învăŃământ superior si cerinŃele 
mediului lor exterior (agenŃi economici, instituŃii publice si private, organizaŃii neguvernamentale etc.), 
Ministerul EducaŃiei NaŃionale emite  ordinul  Nr. 3277 / 16.02.1998 cu privire la constituirea în cadrul 
fiecărei instituŃii de învăŃământ superior a unui Departament de consultanŃă pentru alegerea rutei profesionale 
si plasamentul pe piaŃă. 
 Centrul de Consiliere şi Orientare Profesională are următoarele obiective: 
      a) să ofere elevilor şi altor persoane interesate informaŃii privind filierele şi programele de studiu 
existente în cadrul UniversităŃii; 
      b) să furnizeze studenŃilor şi absolvenŃilor informaŃii şi consultaŃii în alegerea rutei profesionale 
individuale, în contextul curriculum-ului universitar şi al sistemului  de credite de studiu; 
      c) să dezvolte şi să facă accesibile metodologii de cunoaştere, inclusiv servicii de evaluare şi 
autoevaluare a personalităŃii; 
      d) să consilieze şi să acorde sprijin metodologic în pregătirea studenŃilor pentru contactul cu mediul 
economic şi de afaceri; 
      e) să încurajeze constituirea şi să sprijine activitatea asociaŃiilor absolvenŃilor, care să susŃină interesele 
UniversităŃii şi ale noilor generaŃii de absolvenŃi în relaŃia cu comunităŃile economice, culturale şi 
administrative locale şi regionale. 


