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I. ACTIVITEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
1. Angrenarea doctoranzilor bursieri în activităţile de cercetare;
2. Integrarea în universitate a unui număr cât mai mare de tineri cercetători 

doctoranzi prin scrierea unei aplicaţii în vederea obţinerii de fonduri europene;
3. Monitorizarea activităţilor de cercetare;
4. Monitorizarea rezultatelor cercetării;
5. Încurajarea publicării de articole în reviste cotate ISI;
6.  Creşterea  calităţii  revistelor   şi  depunerea  dosarelor  în  vederea 

reevaluării de către CNCSIS.
Responsabilităţi: Consiliul Ştiinţific al Analelor Universităţii din Craiova, 

Colegiile  de  redacţie  ale  revistelor  editate  la  nivel  de  facultate,  Consiliile 
Facultăţilor, Coordonatorii de doctorat, Departamentul cercetare

II. PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT
1.  Perfecţionarea sistemului de autoevaluare internă, în vederea pregătirii 

evaluării externe a calităţii;
2. Coordonarea desfăşurării examenelor de finalizare a studiilor;
3.  Organizarea  acţiunii  anuale  „Zilele  Porţilor  Deschise”  în  scopul 

promovării eficiente a ofertei educaţionale a Universităţii din Craiova;
4.  Realizarea  profilului  candidaţilor  pe  domenii  de  licenţă  în  vederea 

organizării selecţiei;
5.  Organizarea  examenului  de  admitere  pentru  toate  cele  trei  cicluri  de 

învăţământ;
6. Pregătirea în vederea acreditării a noilor programe de master ; 
7.  Restructurarea  Departamentului  de  Învăţământ  la  Distanţă  (ID)  şi 

Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (IFR) şi promovarea Educaţiei permanente; 
8.  Organizarea  unor  şedinţe  de  consiliere  a  studenţilor  de anul  I  pentru 

adaptarea rapida la un nou mediu;
9. Editarea broşurii anuale „Ghidul studentului”.
Responsabilităţi: Departamentul  de  Asigurare  a  Calităţii,  Biroul 

Senatului,C.C.O.P..

III. IMPLICAREA STUDENŢILOR ÎN VIAŢA ACADEMICĂ
1.  Colaborarea  cu  organizaţiile  studenţilor  din  universitate  în  vederea 

evidenţierii şi soluţionării diverselor probleme studenţeşti (permanent);
2.  Desfăşurarea  de  alegeri  la  nivelul  facultăţilor  în  vederea  desemnării 
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reprezentanţilor în viitoarele structuri de management academic;
3. Pregătirea şi coordonarea de către organizaţiile studenţeşti a activităţii de 

cazare în căminele studenţeşti (iulie-septembrie);
4. Colaborarea cu organizaţiile studenţilor din universitate în activitatea de 

aplicare  a  prevederilor  din  Regulamentul  privind  organizarea  şi  funcţionarea 
căminelor şi cantinelor studenţeşti;

5. Sprijin logistic şi material a activităţilor cultural-educative organizate de 
studenţi.

Responsabilităţi: Prorector  de  resort,  Biroul  Senatului,  reprezentantul 
studenţilor în B.S.

IV. RELAŢIILE INTERNAŢIONALE
1.  Pregătirea  şi  coordonarea  selecţiilor  pentru  schimburile  în  programul 

Erasmus/Socrates;
2. Încheierea unor noi convenţii internaţionale de colaborare;
3. Organizarea şcolii de vară.
Responsabilităţi:  Departamentul pentru relaţii internaţionale, prorector de 

resort

V. MANAGEMENTUL ACADEMIC ŞI ADMINISTRATIV
a) Managementului academic
1. Pregătirea raportului de final de mandat;
2.  Pregătirea  şi  coordonarea  alegerilor  pentru  structurile  de  conducere 

academică;
3.  Pregătirea  de  propuneri  pentru  viitoarele  structuri  de  conducere  în 

vederea îmbunătăţirii organigramei.
Responsabilităţi: Biroul Senatului
b) Managementului resurselor umane în domeniile didactic şi de cercetare
1. Optimizarea raportului dintre posturile de profesor şi respectiv asistent – 

preparator;
2. Menţinerea raportului număr cadre didactice/număr posturi la procentul 

corespunzător standardelor de calitate;
3. Evaluarea disciplinelor şi a prestaţiei  cadrelor didactice către studenţi, 

prin chestionarele specifice, aprobate de Senatul Universităţii din Craiova.
Responsabilităţi: secretari ştiinţifici, Consiliile Facultăţilor

VI. BAZA MATERIALĂ
a) Sistemul informatic 
1.  Mentenanţa  serverelor  din  dotarea  Centrului  de  Informatică  şi 

Comunicare şi a serviciilor administrative şi a bibliotecii universitare;
2. Extinderea aplicaţiei „Evidenţa studenţilor” la nivelul şcolilor doctorale 

ale universităţii, inclusiv urmărirea taxelor;
3.  Realizarea  şi  implementarea  unei  aplicaţii  care  să  permită  achitarea 

taxelor la o bancă şi evidenţa în sistemul intern a acestor plăţi.
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