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ANUNȚ 

 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică, 

Departamentul de Calculatoare și Tehnologia Informației, organizează examen pentru 

promovarea doamnei  

 

Căprioară Claudia de pe funcţia de secretar II S, pe funcția de secretar I S. 

 

Examenul de promovare va avea loc în data de 18.09.2018, la sediul Facultății de 

Automatică, Calculatoare și Electronică a Universitatii din Craiova, situat în Craiova, B-dul 

Decebal, nr. 107 și va consta în susţinerea unei probe scrise din tematica propusă.  

 

Calendarul examenului: 

Examenul se va desfășura în data de 18.09.2018 în sala 309, etaj 3, corp D, începând 

cu ora 10:00. 

Afișarea rezultatelor: 18.09.2018, ora 15 

Depunerea contestațiilor: 19.09.2018, între orele 9 si 12 

Rezolvarea contestațiilor: 19.09.2018 

Afișarea rezultatul final: 20.09.2018 

 

Tematica:  

 

1. Funcţionarul şi imaginea instituţiei 

2. Actele necesare înscrierii la studii – Universitatea din Craiova – a cetăţenilor din U.E 
3. Sistemul de credite şi evaluarea cunoştinţelor 

4. Mobilitatea studenţilor (Regulamentul de activitate profesională a studenţilor) 

5. Desfăşurarea examenului de licenţă/diplomă/disertaţie 

6. Întocmirea şi eliberarea actelor de studii „Duplicat” 

7. Metodologia de acordare a burselor de performanţă şi de merit studenţilor 

8. Metodologia de acordare a burselor sociale şi de ajutor ocazional studenţilor 

9. Organizarea studiilor universitare: ciclul I - studii universitare de licenţă; ciclul II - studii 

universitare de masterat; ciclul III – studii  universitare de doctorat 

10. Structura anului universitar 

11. Drepturile și îndatoririle studentului 

 

Bibliografie: 

Legea nr.1/2011 – Legea educației naționale 

Legea nr.288/24.06.2004 privind organizarea studiilor universitare, actualizată 

Regulament privind organizarea studiilor de licență 
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Regulament de desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor 

Regulament de organizare și desfășurare a admiterii 

Ordinul MECT nr.5289/2008 privind diploma de licență și suplimentul la diploma de licență 

Ordinul MECT nr.4151/2010 privind diploma de master și suplimentul la diploma de master 

Ordinul MECT nr.6125/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și 

desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație  

 
 


