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Universitatea din Craiova este o componentă fundamentală a sistemului de învăţământ superior şi 
o instituţie de prim rang a societăţii noastre actuale. Misiunea Universităţii din Craiova a fost gândită ca 
o îmbinare de educaţie, cercetare şi inovaţie, fapt ce reprezintă cheia către o societate şi o economie a 
cunoaşterii. Crearea cunoaşterii în primul rând prin cercetare ştiinţifică, răspândirea ei prin educaţie şi 
instruire profesională, diseminarea ei prin tehnologia informaţiei şi utilizarea inovaţiei tehnologice sunt 
elemente care definesc distinctivitatea universităţii.

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 universitar.

De-a lungul a peste 65 de ani ai existenţei sale, Universitatea din Craiova a evoluat către o 
structură complexă, ce include astăzi 11 facultăţi, 11 şcoli doctorale cu 25 de domenii de doctorat şi 15 
centre de cercetare ştiinţifică. 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 55 domenii de licenţă, cu 105 specializări, precum şi 40 programe de master, cu 97 specializări.

Tinerii noştri studenţi au, pe lângă alte calităţi meritorii, două atribute definitorii: energia şi pasiunea. Energia vine din elanul tinereţii şi 
din dorinţa firească de creştere prin afirmare; pasiunea porneşte, însă, din fiecare şi găseşte sau nu condiţii de împlinire în lumea 
exterioară. Atunci când flacăra internă întâlneşte cadrul propice de iluminare, putem crede că pasiunea din fiecare şi-a îndeplinit rolul 
pentru că şi-a primit recunoaşterea celor din jur.

Ghidul Candidatului 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.

MESAJUL RECTORULUI

Prof.univ.dr. Dan Claudiu DĂNIŞOR 
Rectorul Universităţii din Craiova
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Str. A.I. Cuza 13, Craiova 200585
Tel.: 0251 413728; Fax: 0251 412673
web: http://www. stiinte-exacte.ucv.ro
e-mail: stiinte-exacte@central.ucv.ro
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Oferta educațională

Chimie
Biochimie tehnologică
Chimia mediului
Fizică
Fizică informatică
Fizică medicală
Fizica mediului
Informatică
Matematică
Matematică informatică

Facultatea de Științe Exacte

Chimie Aplicată
Chimia compușilor biologici activi
Calitatea Mediului
Fizică teoretică
Fizica materialelor
Metode și Modele în Inteligență Artificială
Matematici aplicate

Chimie
Fizică
Informatică
Matematică
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Facultatea de Ştiinţe Exacte funcţionează cu următoarele departamente: Departamentul de 
Chimie, Departamentul de Fizică, Departamentul de Informatică, Departamentul de Matematică.

Departamentul de Chimie asigură un mediu educaţional ale cărui coordonate conceptuale 
sunt în acord cu principiile de modelare şi analiză cibernetică a activităţii de instruire. Procesul 
didactic se desfăşoară în 4 săli de curs, 2 săli de seminar şi 19 laboratoare. Studenţii dobândesc 
aptitudini practice prin activităţile de laborator şi practica de specialitate desfăşurată în laboratoare 
clinice. Absolvenţii pot profesa în: sistemul de învăţământ preuniversitar 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.

Departamentul 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. Absolvenţii au posibilitatea de a lucra şi în domenii care solicită 
cunoştinţe de graniţă: fizică-medicină, fizică-economie, fizică-inginerie. 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.

Studenţii din cadrul Departamentelor de Matematică şi Informatică beneficiază de o bază 
materială modernă şi de burse de studiu în străinătate. Absolvenţii pot profesa în învăţământ, ca 
cercetători în institute de cercetare, în industrie, sistemul bancar, programatori, analişti 
programatori, administratori de baze de date, proiectanţi de modele, designeri software. Studenţii 
din aceste domenii pot alege în anii 2 şi 3 cursuri opţionale de mare actualitate, cerute de piaţa 
muncii. 

În baza acordurilor de cooperare internaţională se asigură mobilităţi ale studenţilor la 
universităţi partenere din Italia, Franţa, Belgia, Olanda, Suedia, Germania, Danemarca, Austria, 
Spania, Grecia, Croaţia etc.
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Str. A.I. Cuza 13, Craiova 200585
tel.: 0251 414468, Fax: 0251 418849
web: www.ucv.ro
e-mail: litere@central.ucv.ro
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Oferta educațională

Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă la alegere: 
engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană
Limba şi literatura engleză  - O limbă şi literatură modernă la alegere: 
franceză, germană, spaniolă, italiană 
Limba şi literatura franceză  - O limbă şi literatură modernă la alegere: 
engleză, germană, spaniolă, italiană 
Limba şi literatura română - Limba și literatura latină           

Facultatea de Litere

Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă la alegere: 
engleză, franceză
Traducere şi interpretare (lb. engleză și lb. franceză)
Comunicare şi relaţii publice  
Artele spectacolului (actorie)
Interpretare muzicală (canto)
Interpretare muzicală (instrumente)  
Pedagogie muzicală 
Pedagogia învățământului primar și preșcolar (Dr. Tr. Severin)
Pedagogia învățământului primar și preșcolar 

Literatură română în context european
Limba română actuală - structură, dinamică şi funcţionalitate
Limba engleză, studii teoretice şi aplicate
Studii anglo-americane
Limba franceză, didactică şi literaturi în spaţiul francofon
Limba engleză şi limba franceză, traducere şi terminologie 
juridică europeană
Paradigme ale comunicării organizaţionale
Arta actorului

Literatură română
Limbă română
Limbă franceză
Literatură franceză
Limbă engleză
Literatură engleză

06



Programele de studiu oferite de  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 naţ ionale. 
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.

Facultatea de Litere
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Str. A.I. Cuza 13, Craiova 200585
Tel.: 0251 411317
 website: feaa.central.ucv.ro
 e-mail: feaa@central.ucv.ro
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Oferta educațională

   Specializări de studiu
Finanţe şi bănci (română și engleză)
Management
Economie generală şi comunicare economică
Economia comerţului, turismului şi serviciilor
Contabilitate şi informatică de gestiune
Marketing
Informatică economică  
Statistică şi previziune economică
Economie şi afaceri  internaţionale (română și engleză)
Finanţe şi bănci  (Dr.-Tr.Severin)
Management   (Dr.-Tr.Severin)
Economia comerţului, turismului şi serviciilor (Dr.-Tr. Severin)
Administrarea afacerilor (Dr.-Tr. Severin)
Contabilitate şi informatică de gestiune (Dr.-Tr.Severin)     

Facultatea de Economie și 
Administrarea Afacerilor

Management
Cibernetică și statistică
Contabilitate
Economie
Economie și afaceri internaționale
Finanțe

   Domenii de studiu
Management
Marketing

ă, statistică și informatică economică 
Finanțe
Contabilitate
Economie și afaceri internaționale

Cibernetic
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Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, 
mai mare dintre cele 11 facultăţi ale Universităţii din Craiova, are 
peste 5000  de studenţi şi 116 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 și 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 25 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: consultant 
proiecte europene, economist relații internaționale, 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, agent consular, atașat 
diplomatic.

cea 
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Oferta educațională

Facultatea de Ştiinţe Sociale

Jurnalism
Filosofie
Asistență Socială
Geografie
Geografia turismului

Sociologie
Ştiinţe politice
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Str. A.I. Cuza 13, Craiova 200585
Tel.:/Fax: 0251 418515
web: www.ucv.ro
e-mail: fsscraiova@yahoo.com

Dezvoltare comunitară și integrare europeană
Societate, comunicare și mass-media
Securitate națională și euroatlantică
Mediul geografic – valorificarea și protecția 
resurselor naturale
Filosofie contemporană

Şcoala doctorală de Ştiinţe Socio-Umane
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Facultatea de Ştiințe Sociale pregăteşte specialişti de înaltă clasă în domenii de mare impact 
asupra vieţii social-economice, politice şi culturale: Sociologie, Asistență Socială, Filosofie, Ştiinţe 
Politice, Jurnalism, Geografie și Geografia Turismului. Activitatea didactică se desfăşoară într-un cadru 
academic, universitar ce dispune de săli adecvate de curs, acces la sală multimedia prin intermediul 
căreia studenţii pot accesa ultimele noutăţi din domeniul publicaţiilor ştiinţifice la nivel internaţional. 
Biblioteca facultăţii dispune de un volum impresionant de cărţi şi reviste ştiinţifice ce vin în sprijinul 
activităţii de documentare şi realizare a referatelor şi a lucrărilor de licenţă sau de disertaţie. 

Absolvenţii specializărilor Departamentului de Geografie au posibilitatea de a se angaja în diverse 
domenii de activitate ca: profesor; hidrolog; meteorolog; agent sau ghid  turistic; cartograf; expert la 
institute de cercetare/dezvoltare cu activitate de cercetare şi dezvoltare; în domeniul protecţiei mediului.

Pe durata perioadei de şcolarizare, studenţii departamentului participă la diverse activităţi în cadrul 
lucrărilor practice pe plan local, dar şi naţional, prin intermediul excursiilor şi a practicii de specialitate 
desfăşurată cu precădere în zona Rânca şi Delta Dunării. 

Studenții Departamentului pot efectua practica de specialitate după cum urmează:
- : Direcția Județeană de Statistică, Dolj; Agenția județeană de 

Ocupare a Forței de Muncă; ADR Sud-Vest Oltenia; Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere; 
Antidrog; DGASPC, Dolj; Penitenciarul de Minori și Tineri, Craiova; Serviciul de Probațiune, Dolj.

- : Parlamentul României; Primăria Municipiului Craiova; Instituția Prefectului 
Județului Dolj; Institutul de Cercetări Socio-Umane C.S. Nicolăescu-Plopșor.

- : Biblioteca Universității; Biblioteca Județeană Theodor Aman; Institutul de Cercetări 
Socio-Umane C.S. Nicolăescu-Plopșor; “Seminarul de filosofie de la Sâmbăta de Sus”; “Seminarul de 
Filosofie de la Straja”.

- : TVR Craiova; TeleUniversitaria; Gazeta de Sud; Cuvântul Libertății; Adevărul Studioul 
Teritorial de Radio Craiova.

- profesor în învăţământul preuniversitar; 
- cercetător ştiinţific în domeniul licenţei absolvite; 
- cadru didactic în învăţământul superior; 
- consilier profesional şi vocaţional în învăţământ; 
- formator de opinie în instituţii publice şi private;
- referent ştiinţific în bibliotecile de specialitate, în institute pentru sondarea opiniei 

publice, în departamente de resurse umane, în consiliere politica, în administratie publică, în 
organizatii nonguvernamentale;

- în mass-media;
- analişti/editori/specialişti în ştiinţe politice;
- consultanţi pe probleme comunitare;
- manager educaţional pentru sistemul de formare continuă a cadrelor didactice.

Departamentul de Geografie

Departamentul de Sociologie, Ştiinţe Politice, Filosofie şi Jurnalism

Sociologie și Asistență Socială

Științe Politice

Filosofie

Jurnalism

Oportunităţi de angajare:

11
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Str. Brestei, nr. 24, Craiova
Tel./Fax: 0251 413396
web: 
teologie@central.ucv.ro
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Oferta educațională

Teologie ortodoxă pastorală

Facultatea de Teologie ortodoxă

Artă sacră

Misiune şi Pastoraţie
Comunicarea socială a Bisericii

Teologie Dogmatică
Teologie Istorică

12



Facultatea de Teologie Ortodoxă asigură un mediu educaţional 
conform standardelor europene privind instruirea şi formarea profesională. 
Toate programele de studii universitare de licenţă din cadrul facultăţii sunt 
acreditate sau autorizate să funcţioneze de către ARACIS.

Facultatea de Teologie Ortodoxă a luat fiinţă începând cu 1 octombrie 
1992, în urma Protocolului dintre Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei şi 
Patriarhia Ortodoxă Română (nr.9870/30.05.1991), prin Ordinul Ministrului 
Învăţământului şi Ştiinţei (nr.918/ 30.01.1992) şi funcţionează sub dublă 
jurisdicţie, fiind subordonată şi Bisericii Ortodoxe Române, prin 
reprezentanta sa în teritoriu, Mitropolia Olteniei.

Obiectivul principal al Facultăţii de Teologie Ortodoxă este pregătirea 
de personal pentru diverse categorii de profesii exercitate în cadrul cultului 
ortodox, precum şi pregătirea personalului didactic de specialitate în 
vederea predării religiei în învăţământul preuniversitar.

Practica de specialitate se efectuează în cadrul paracliselor 
mitropolitane şi în cadrul instituţiilor de cult aflate în proces de restaurare şi 
conservare a patrimoniului bisericesc.

Departamentul de Teologie este afiliat la programe europene de 
colaborare universitară pe perioadă determinată (LLP/ERASMUS), încheind 
convenţii de parteneriat cu facultăţi şi institute de teologie din Norvegia, 
Elveţia, Belgia, Finlanda, Estonia, Italia, Grecia şi Bulgaria.

13
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Oferta educațională

Facultatea de Drept și Științe 
Administrative

   Drept

   Administraţie publică
   Administraţie publică (Dr.-Tr.Severin)
   Asistenţă managerială şi secretariat 
           Relaţii internaţionale şi studii europene
   Istorie

Str. A.I. Cuza 13, Craiova 200585
Tel./Fax: 0251 419900
web: http://drept.ucv.ro 
drept@central.ucv.ro 

Drepturile Omului
Drept Privat
Ştiinţe Penale şi Ştiinţe Administrative
Românii în istoria Europei

Teoria generală a Dreptului
Drept Civil
Drept Constituţional
Dreptul mediului
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Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative  este prima facultate de drept din ţară înfiinţată după 1990  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 2600 de studenţi la cursurile cu frecvenţă şi cursurile 
cu frecvenţă redusă, în cadrul specializărilor Drept, Administraţie Publică, Asistenţă Managerială şi Secretariat, Istorie 
şi Relaţii Internaţionale şi Studii Europene. 

Studenţii beneficiază de competenţele a 83 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, studii doctorale și cursuri de masterat şi studii doctorale în co-tutelă.
De asemenea, pot beneficia de acces la doctorate în co-tutelă cu profesori din universităţile partenere (Dijon, Fribourg). 

Finalizarea acestor studii asigură recunoașterea titlului de doctor în ambele ţări.
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative beneficiază de Programul de mobilităţi europene LLP/ERASMUS la 

următoarele universități partenere: Université de Bourgogne, Dijon; Université de Franche-Comté, Besançon; Université 
Jean Moulin, Université Lyon 3; Université de Strasbourg; Universitat des Saarlandes, Saarbrucken, Germania; Université de 
Fribourg, Elveţia.

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, 
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. 
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, Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene, Curtea Europeană a Drepturilor Omului etc). 
 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.
Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 707 din 18 iulie 2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 525/30.VII.2012, în componenţa 

Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative se regăsesc şi alte două specializări acreditate: Istorie şi Relaţii Internaţionale şi 
Studii Europene. Studenţii de la cele două specializări beneficiază de competenţele a 12 cadre didactice titulare.

Practica de specialitate se desfăşoară, pentru studenţii de la Istorie, pe şantierul arheologic Corabia, jud.Olt, iar pentru 
studenţii de la Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, în instituţii de profil, precum Consiliul Judeţean Dolj.

                        NOUL SEDIU AL FACULTĂŢII
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative 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. Noul sediu 
are 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. 

Din martie 2013, noul sediu al facultăţii devine funcţional şi întreaga activitate didactică se va desfăşura în această 
construcţie nouă şi impresionantă situată în Craiova, Calea Bucureşti, Nr. 107 D. 

Căminele studențești din campusul unde este noul sediu oferă condiții de cazare la standarde europene.
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Str. Brestei 156, Craiova 200207
Tel.: 0251 422743; Fax: 0251 422090
web: www.ucv.ro
e-mail: fefs@sport.ucv.ro
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Facultatea de Educaţie 
Fizică şi Sport
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Kinetoterapie şi Motricitate Specială

Educaţie Fizică şi Sportivă 
Kinetoterapie şi Motricitate Specială  

Educaţie Fizică şi Sportivă  

Activitate motrică curriculară și extracurriculară 
Performanță în sport 
Kinetoterapia în reeducarea neuromotorie

Craiova

Drobeta Turnu Severin
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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.

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.
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Oferta educațională

Facultatea de Agricultură 
şi Horticultură

Str. Libertății 19, Craiova, 200583 
Tel./Fax: 0251 414541, 0251 418475
web: www.agro-craiova.ro 
e-mail: agronom@administrativ.ucv.ro; 
horticultura@central.ucv.ro

                                         
Agricultură
Montanologie
Horticultură
Peisagistică
Biologie
Ingineria şi protecţia mediului în agricultură
Tehnologia prelucrării produselor agricole
Controlul și expertiza produselor alimentare
Măsurători terestre și cadastru
Silvicultură

Consultanţă şi management în agricultură
Management în agroturism şi calitatea produselor
agroalimentare
Protecţia mediului în agricultură
Management şi consultanţă în horticultură şi dezvoltare 
rurală
Viticultură - Oenologie
Biodiversitatea şi conservarea ecosistemelor
Managementul resurselor ecologice şi naturale
Controlul şi expertiza produselor alimentare

Agronomie
Horticultură
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Facultatea de Agricultură şi Horticultura pregăteşte specialişti în următoarele domenii 
fundamentale: Ştiinţe Agricole şi Silvice, Ştiinţe inginereşti şi Ştiinţe ale naturii, în concordanţă cu 
exigenţele şi normativele ARACIS, asigurând compatibilitatea cu cadrul naţional al calificărilor şi 
Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS).

Absolvenţii studiilor universitare de licenţă îşi pot exercita profesia conform competenţelor şi 
drepturilor corespunzătoare diplomei dobândite, în instituţiile sau exploataţiile de profil (agricol, 
horticol, silvic, geodezic), în industria alimentară, cercetare ştiinţifică, sănătate, în diverse structuri 
administrative (DADR, APIA, OJCA, Direcţii Sanitar Veterinare, APDRP, OCPI, Romsilva ş.a.) sau în 
învăţământul de profil, pentru toate domeniile, cu condiţia absolvirii cursurilor Departamentului pentru 
Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) conform legislaţiei în vigoare.

Absolvenţii Facultăţii de Agricultură şi Horticultura pot aprofunda şi dezvolta cunoştinţele de 
specialitate în cadrul celor opt module de MASTERAT (pentru fiecare domeniu de licenţă - Consultanţă 
şi management în agricultură, Management în agroturism şi calitatea produselor agroalimentare, 
Protecţia mediului în agricultură, Biodiversitatea şi conservarea ecosistemelor, Viticultură - Oenologie, 
Management şi consultanţă în horticultura şi dezvoltare rurală, Managementul resurselor ecologice şi 
naturale, Controlul şi expertiza produselor alimentare) şi al ŞCOLII DOCTORALE, în urma cărora sunt 
dobândite cunoştinţe şi competenţe de vârf în domeniile respective.

Graţie numeroaselor relaţii de colaborare şi parteneriat la nivel naţional şi internaţional, Facultatea 
de Agricultură şi Horticultura oferă studenţilor şi masteranzilor posibilitatea de studiu în Universităţile 
partenere (Universitatea Bourgogne, Montpellier Supragro -Franţa, Universita'Degli Studi Della 
Tuscia -Italia, Technological Education Institution of Larissa- Grecia, Karadeniz Teknik Universitesi, 
Mármara Universitesi Istanbul, Mehmet Akif Ersoy University-Turcia, Universidad de Castilla la 
Mancha Albacete, Universidad de la Rioja, Logroño- Spania, Paisii Hilendarski University of Plovdiv, 
Bulgaria) prin intermediul burselor oferite de LLP/ERASMUS, Agenţia Francófona, Catedra UNESCO 
Culture et Tradition du Vin ş.a.

Programul HOPS (derulat în parteneriat cu Federaţia Naţională a Asociaţiei Tinerilor Fermieri din 
Anglia şi Ţara Galilor) şi Parteneriatul transnaţional universităţi-întreprinderi pentru practica 
studenţilor (derulat în parteneriat cu Mişcarea Română pentru Calitate, Universitatea din Craiova, 
Universitatea Transilvania din Braşov, Asociaţia Internaţională MAC-Team aisbl -Bruxelles şi Asociaţia 
Amadeus Viena, Austria) asigură studenţilor şi masteranzilor posibilitatea efectuării unor stagii de 
pregătire practică în cadrul unor întreprinderi/ companii şi unităţi de producţie şi/sau cercetare din ţările 
partenere.
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Facultatea de Inginerie Electrică
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Bulevardul Decebal 107, Craiova 200440
Tel.: 
 website: ie.ucv.ro 
e-mail: secretariat@ie.ucv.ro; 

0251 436 447
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Sisteme electrice 
Electromecanică (zi și frecvență redusă)
Inginerie electrică şi calculatoare 
Termoenergetică 
Ingineria sistemelor electroenergetice 
Informatică aplicată în inginerie electrică 
Echipamente şi instalaţii pentru aviaţie 
Inginerie economică în domeniul electric, electronic 
şi energetic 
Ingineria şi protecţia mediului în industrie 

Inginerie electrică
Inginerie energetică
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Inginerie electrică
Inginerie energetică
Inginerie aerospaţială

Oferta educațională
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Începând cu anul 2011, în cadrul Universității din Craiova funcționează Facultatea de 
Inginerie Electrică, formată prin reunirea Facultății de Electrotehnică cu Facultatea de Inginerie 
în Electromecanică, Mediu și Informatică Industrială, care asigură un mediu educațional 
conform standardelor europene pentru instruirea și formarea profesională în cele trei cicluri de 
studiu (licență, master și doctorat).

Studenții beneficiază de stagii de practică  în companii de profil (Dacia S.A., Cummings 
Generator Technologies România,  Pirelli România,  Complexul Energetic Oltenia, Renault 
Technologies Roumanie, Electroputere S.A., CEZ,  Popeci S.A., C.N. Transelectrica, ICMET 
Craiova, Hidroelectrica), de stagii de pregătire în universități partenere din Franța, Germania sau 
Italia prin programe internaționale (LLP/Erasmus, Socrates, AUF, DAAD) și de burse de studiu.

Legăturile pe care cadrele didactice le mențin cu absolvenții au arătat că majoritatea 
acestora își găsesc un loc de muncă în profilul pregătirii încă din primul an după absolvire.

Facultatea întreține un parteneriat activ cu organizația studenților (OSPPEC), atât pentru 
activitățile didactice cât și pentru cele extra-curriculare, studenții fiind implicați inclusiv în 
evaluarea anuală a cadrelor didactice și în activitatea de repartizare a locurilor în cămine și a 
taberelor studențești.

În cadrul facultății funcționează următoarele departamente:
Departamentul de Inginerie Electrică, Energetică și Aerospațială (IEEA) care 

gestionează specializări în domeniile de studiu de licență Inginerie Electrică, Inginerie 
Energetică și Inginerie Aerospațială, acestea conferind absolvenților o paletă largă de 
oportunități de formare de competențe și abilități profesionale, astfel încât să răspundă cerințelor 
și exigențelor pieței muncii.

Cunoștințele acumulate permit formarea unei viziuni asupra științelor inginerești în 
general și interdisciplinarității acestora, utilizarea tehnologiilor informatice și cunoașterea 
metodologiilor de proiectare și asigură capacitatea de a elabora și interpreta documentația 
tehnică în domeniile inginerești. Absolvenții pot continua instruirea prin studii de master și 
doctorat în cadrul facultății.

Departamentul de Electromecanică, Mediu şi Informatică Industrială (DEMII) este o 
unitate de învăţământ superior bine conturată, având implementat un sistem de management al 
calităţii certificat ISO 9001. 

Pentru licenţă, DEMII gestionează trei programe de studii: Electromecanică; Informatică 
Aplicată în Inginerie Electrică; Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie. La forma de 
învăţământ cu frecvenţă redusă studenţii desfăşoară numai activităţi didactice aplicative 
(seminar, laborator, proiect) şi obţin acelaşi tip de diplomă ca şi cei de la învăţământul de zi. Cele 
două programe de master ale departamentului sunt Sisteme Electromecanice Complexe 
(organizat în cotutelă cu Renault Technologie Roumanie, drept câştigat prin competiţie 
naţională) şi Inginerie Electrică Aplicată în Protecţia şi Managementul Mediului.
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Facultatea de Mecanică

Autovehicule rutiere 

 Ingineria transporturilor şi a traficului
Construcţii civile industriale şi agricole

Tehnologia construcţiilor de maşini

Inginerie economică în domeniul mecanic

 Ingineria sudării
Navigație și transport maritim și fluvial
Inginerie economică industrială
 Ingineria și protecția mediului în industrie
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Ingineria mecanică  
Ştiinţa materialelor

Str. Calea București 107, Craiova 200512
Tel.: 0251 543739; Fax: 0251 416630
website: mecanica.ucv.ro 
email: ralucamalciu@mecanica.ucv.ro
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   Craiova
Concepţia şi proiectarea autovehiculelor moderne 
Optimizarea sistemelor de transport rutier
Optimizarea proceselor şi echipamentelor tehnologice
Managementul producţiei şi logisticii 
   Drobeta Turnu Severin
Ingineria şi managementul calităţii
Managementul sistemelor logistice
Materiale avansate

Drobeta Turnu Severin

Craiova
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Facultatea de Mecanică
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. 

Oportunități postuniversitare:

- 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, Ingineria materialelor, Ingineria mediului, 
Inginerie maritimă și navigație.

, cu un număr de peste 2000 de 
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Automatica sistemelor complexe 
Tehnologii informatice în ingineria sistemelor 
Sisteme de conducere în robotică
Sisteme electronice avansate
Inginerie software
Information Systems for e – Business
Ingineria Calculatoarelor şi comunicaţiilor

Ingineria sistemelor
Mecatronică şi robotică
Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Bulevardul Decebal 107, Craiova 200440
Tel./Fax: 0251 438198
website: www.ace.ucv.ro  
e-mail: secretariat@ace.ucv.ro

t
c

a t
n

o
C

Oferta educațională

Calculatoare                                                                                       
Calculatoare (în limba engleză)
Electronică aplicată
Automatică şi informatică aplicată                                          
Ingineria sistemelor  multimedia
Mecatronică                                                           
Robotică                                         

Facultatea de Automatică 
Calculatoare şi Electronică
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Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică 
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 1500 studenți (peste 1100 studenți la cursurile secțiilor 
de ingineri, peste 390 studenți la specializările de studii de master, mai mult 
de 30 doctoranzi) dintre care mai mult de 325 sunt bursieri. Planul actual de 
învăţământ este rezultatul a peste 45 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 condiţii 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 40 de studenţi beneficiază de burse de studii la 
universităţi din Germania, Franţa, Grecia, Portugalia, Italia, Spania, 
Olanda, Belgia, Cehia.

este una 
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Str. Calea București 107 H, Căminul Studenţesc Nr. 6, Sala 100, Craiova 200440
Tel./Fax: 0749/083338; 0251 563269
Dr. Tr. Severin: Tel.; Fax: 0252/319301; 0352/401015
web: www.ccop.ro
e-mail: ccop_craiova@yahoo.com; ccop_severin@yahoo.com

Centrul de Consiliere și Orientare Profesională
Centrul de Consiliere şi Orientare Profesională este un departament al Universităţii din Craiova, care 

îsi desfăşoară activitatea atât în Centrul Universitar Craiova, cât şi în Centrul Universitar Drobeta Turnu 
Severin. Acesta are în componența sa un Cabinet de consiliere psihologică şi un Birou de analiză şi 
gestiune previzională a solicitărilor pieţei muncii.

Centrul de Consiliere şi Orientare Profesională sprijină elevii, studenţii şi absolvenţii Universităţii 
din Craiova în realizarea lor profesională şi în luarea deciziilor ce le vor asigura succesul academic şi 
profesional, prin servicii de consiliere educaţională şi psihologică. Centrul de Consiliere şi Orientare 
Profesională oferă următoarele servicii: 

- evaluarea intereselor, a valorilor şi a abilităţilor, dezvoltarea resurselor personale;
- workshop-uri, training-uri: Managementul Carierei; Comunicare şi relaţii interpersonale; 

Dezvoltarea inteligenţei emoţionale;

- consiliere pentru autocunoaştere; asistenţă pentru depăşirea situaţiilor de criză; consiliere 
pentru dezvoltarea resurselor personale; evaluare aptitudinală. 

- asistenţă pentru realizarea CV-ului, Scrisorii de motivaţie, prezentarea la interviul de selecţie;
- asistenţă pentru utilizarea internetului în căutarea unui loc de muncă;

-   prezentarea ofertelor educaţionale şi a oportunităţilor în carieră prin intermediul proiectelor 
Caravana învăţământului Oltean şi Zilele Porţilor Deschise, derulate anual;

- oferirea de asistenţă pentru individualizarea traseului academic. 

- sprijinirea firmelor care doresc să angajeze studenţi şi/sau absolvenţi ai universităţii prin primirea 
ofertelor de locuri de muncă de la acestea şi popularizarea acestor oferte în spaţiile universităţii;-
colectarea CV-urilor şi Scrisorilor de motivaţie ale candidaţilor şi promovarea lor către firme.

 prin intermediul Biroului de analiză şi gestiune previzională a solicitărilor 
pieţei muncii din cadrul UCV. 

„Ghidul candidatului"; "Admiterea"; "Ghidul Carierei"; "Agenda Universitară"; "Actualităţi 
Universitare".

Centrul de Consiliere şi Orientare Profesională oferă şi servicii de  prin intermediul 
rubricii Întreabă-ne! de pe site-ul www.consiliere.ucv.ro.

Consiliere în carieră:

Consiliere psihologică:

Tehnici de căutare a unui loc de muncă:

Consiliere Educațională:

Selecţie şi recrutare:

Analiza pieţei muncii

Elaborarea de publicaţii:

consiliere online
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Cămine studenţeşti 
Universitatea din Craiova oferă aproximativ 3100 de locuri de cazare în cele 11 cămine 

studenţeşti din campusuri. 
Campus Agronomie - Str. Libertăţii, Nr. 19
Căminele 1, 2 şi 3 totalizează 976 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, dotate cu grup sanitar propriu, televizor şi frigider. 
Tot în acest cămin există şi 24 locuri de cazare în apartamente de protocol modern, precum şi o sala 
de conferinţă.

Campus Mecanică - Str. Calea Bucureşti, Nr. 107
Căminele 6, 7, 8 şi 14 dispun de un număr total de 816 locuri de cazare. Căminele 6 şi 7 dispun de 

camere cu două locuri dotate cu grup sanitar propriu, televizor şi frigider. Căminul nr. 8 are camere 
cu patru locuri şi grup sanitar comun. Începând cu octombrie 2010 a fost dat în folosinţă şi căminul nr. 
14, cămin nou construit, care dispune de camere cu trei locuri dotate cu grup sanitar propriu, 
televizor şi frigider. Pe lângă cazarea studenţilor, Căminul nr.14 are rezervate şi 40 locuri pentru 
protocol.

Campus Electrotehnică - Str. Calea Tehnicii, Nr. 4
Căminul nr. 10 cuprinde un număr de 200 de camere a căror capacitate este de 1000 locuri de 

cazare. Fiecare din camere are grup sanitar propiu.
Campus Educaţie Fizică şi Sport - Str. Brestei, Nr. 146
Căminele 11, 12 şi 13 dispun de un număr total de 388 de locuri. Căminele 11 şi 13 dispun de 

camere cu cinci locuri, cu grup sanitar comun. Căminul nr. 12 dispune de camere cu trei locuri 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. 

Cantine
Începând cu octombrie 2011, în complexul Agronomie a fost redeschisă Cantina Studenţească 

nr. 1, unde studenţii pot servi masa în condiţii avantajoase. 
În campusul Mecanică, în incinta Căminului nr. 14, funcţionează o cantină cu dotări ultramoderne 

unde studenţii pot servi masa în condiţii foarte bune.
Săli lectură şi facilităţi: 

Toate căminele Universităţii din Craiova dispun de săli de lectură pentru studenţi şi săli de 
tratament, iar căminele 3, 6, 7, 10, 12 şi 14 au spălătorii, unde sunt montate maşini de spălat cu 
cartele reîncărcabile şi jetoane, precum şi oficii de preparare a hranei, dotate la standarde 
europene. Toate căminele sunt legate la reţeaua de televiziune prin cablu, fiind conectate la internet 
prin reţeaua RoEduNet.

Toate campusurile sunt deservite de personal de îngrijire şi întreţinere.

Cazare și masă
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Biblioteca Universităţii din Craiova oferă următoarele servicii:
-  Acces la catalogul online;
- Acces direct la publicaţii – accesul direct al utilizatorilor la publicaţiile dorite se realizează în cadrul sălilor de lectură;
- Acces indirect la publicaţii – solicitarea publicaţiilor dorite existente în depozitele facultăţilor pe baza unui buletin de cerere pentru a fi consultate 

în cadrul sălilor de lectură. 
- Acces la baze de date ştiinţifice bibliografice, bibliometrice, precum şi fulltext (articole), cărţi electronice fulltext, rezumate accesibile din campusul 

Universităţii din Craiova; 
- Tutoriale (ghiduri) privind utilizarea catalogului online, precum şi a bazelor de date ştiinţifice care conţin articole fulltext, rezumate, cărţi 

electronice.
- Împrumut de publicaţii la domiciliu din colecţiile 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 vizat, iar studenţii înscrişi la cursurile 
FR sau ID pot consulta publicaţiile dorite doar în  sălile de lectură;
- lucrările de referinţă, tezele de doctorat, publicaţiile periodice, 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 către bibliotecar. Prelungirea se face o singură 
dată, pentru încă 15 zile.
Numărul de volume ce pot fi împrumutate este de trei pentru studenţi şi cinci pentru cadrele didactice.
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Studenții de la cursurile de zi pot beneficia de burse de performanță, burse de merit și burse sociale. În plus, studenții pot primi burse de la persoane 
fizice sau juridice - agenți economici, asociații neguvernamentale, fundații, etc - pe baza de contract încheiat direct cu studenții. 

Bursele de performanță se acordă pentru o perioadă de 12 luni consecutive, inclusiv pe perioada vacanțelor, pe bază de concurs, studenților 
integralişti de la programele de licenţă, cursuri de zi, cu rezultate profesionale, ştiinţifice, artistice sau sportive de excepţie. 

Bursele de merit și bursele sociale se acordă pe perioada unui semestru universitar, studenților de la cursurile de zi, licență și masterat. Pentru a 
beneficia de bursa de merit, studenții trebuie sa fie integraliști, școlarizați în regim bugetat, care au o medie minimă stabilită în funcție de profilul facultății 
(minim 9 pentru facultățile cu profil uman și minim 8 pentru facultățile cu profil real). 

Bursele sociale se acordă, la cerere, studenților care nu beneficiază de bursa de merit, în funcție de situația materială sau de sănătate a 
studentului, în limita de 10% din fondul total de burse alocat universității. Bursele de merit și sociale se revizuiesc la începutul semestrului II, în funcție de 
rezultatele obținute la învățătură sau de starea materială și de sănătate ale studenților. Pe langă aceste categorii de burse, se mai acordă și burse de 
ajutor social ocazional, indiferent dacă studentul mai beneficiază de o altă categorie de bursă, pe baza cererii studentului care se încadrează în 
anumite situații: pentru îmbrăcăminte (de maxim două ori în decursul unui an universitar), de maternitate sau în caz de deces.

Biblioteca Universității

Burse pentru studenți



Convenţia Organizaţiilor Studenţeşti este organizaţia reprezentativă a studenţilor la nivelul Universităţii din Craiova, precum şi la nivel 
naţional, prin Uniunea Naţională a Studenţilor din România. Promovăm învăţământul centrat pe student şi considerăm că noi, studenţii, ca 
produs al învăţământului superior românesc avem un rol deosebit de important în evoluţia societăţii, prin îmbunătăţirea principiilor şi a regulilor 
după care funcţionează astăzi. Mediul universitar românesc se află într-o continuă dezoltare şi aliniere la standardele europene care contribuie 
la modernizarea sistemului nostru educaţional. 

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. Sprijinim iniţiativele studenţeşti, prin studenţi şi cu ajutorul fondurilor special destinate 
acestora, promovând comunicarea, organizarea, solidaritatea, valori comune în spaţiul european, a căror importanţă trebuie conştientizată şi în 
rândurile noastre.

Avem convingerea că, prin mediul organizaţional, fiecare dintre noi va reuşi sa-şi concretizeze planurile, prin efortul concertat al  
comunităţii studenţeşti din care face parte. Este necesar să ne investim resursele specifice vârstei în cât mai multe activităţi extraşcolare, 
exploatând din plin oportunităţile care ni 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.

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!

Teleuniversitatea (TELEU)

Convenția Organizațiilor Studențești
PARTENERI
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Postul de televiziune Tele U Craiova este un departament al Universităţii din Craiova, care a  luat fiinţă în climatul de 
efervescenţă profesională şi reforma instituţională care a caracterizat Universitatea din Craiova în perioada imediat următoare 
după revoluţia din decembrie 1989.

Acest post este un mijloc vizual de exercitare a rolului educativ al Universităţii în comunitatea craioveană şi în spaţiul 
social-cultural al zonei, deosebit de performant. S-a format un colectiv de specialişti – pentru emisie, montaj, pentru operatori 
imagine şi reporteri, redactori, realizatori – alcătuit aproape în totalitate din tineri.

Conceptul de bază al postului a fost acela de laborator de pregătire a studenţilor facultăţilor cu profil umanist sau tehnic 
care doresc să urmeze o carieră în media.  Astazi  Tele U  Craiova concurează cu succes celelalte televiziuni locale, grila postului cuprinzând 
emisiuni cu caracter socio-informativ care acoperă o arie generală de interes.

Studentii Universitatii din Craiova pot învăţa de la angajaţii studioului toate etapele unei cariere în televiziune, având la dispoziţie 
aparatura necesară: linii de montaj, un emiţător digital, 10 camere de filmat, calculatoare de ultimă generaţie şi un car TV de emisie în direct.

Tele U Craiova are  emisie de 24 de ore, 12 ore fiind acoperite cu emisiuni producţie proprie şi 12 ore cu videotext (incluzând informaţii de 
cultură generală, utilitate publică, dar şi informaţii privind actualitatea universitară).

Din noiembrie 2008, la conducerea postului Teleuniversitatea TV se află drd . Manuela Florentina Gust.



www.ucv.ro
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