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 Consiliul Facultății de Drept din cadrul Universității din Craiova, în conformitate cu prevederile din 
Carta Universității din Craiova, Legea Educației Naționale nr. 1/2011, O.M. 4020/2020, Hotărârea Consiliului 
de Administrație al Universității din Craiova din 12.03.2020 - Măsuri de prevenire și monitorizare a riscurilor 
privind COVID-19 (Coronavirus) în Universitatea din Craiova, a analizat, în ședința online audio-video Zoom 
din data de 19 februarie 2021, începând cu ora 12.00, punctele de pe ordinea de zi a convocatorului, aplicând 
dispozițiile art.2 (5) din Regulamentul de funcționare a Consiliului Facultății  de Drept,  
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

 Art.1 Se aprobă raportul Comisiei de monitorizare a sesiunii de examene, prezentat de                     
Se constată că organizarea examenelor la disciplinele Drept internațional privat și Dreptul UE nu a respectat 
toate condițiile impuse de normele aplicabile, responsabilitatea aparținând profesorului titular de curs  
                                     , care este atenționată cu privire la respectarea dispozițiilor privind organizarea și 
susținerea examenelor cuprinse în regulamentele/procedurile/metodologiile Universității din Craiova și ale 
Facultății de Drept, precum și ale hotărârilor Consiliului Facultății de Drept privind susținerea examenelor.  
 Art.2 Se ia act de renunțarea la solicitarea formulată de student                             , în numele unor 
colegi de la Drept FR, de a fi reorganizat examenul la Drept internațional privat. 
 Art.3 Se aprobă strategia cercetării și planul de cercetare ale Facultății de Drept. 
 Art.4 Se aprobă perioada de evaluare a cadrelor didactice de către studenți, 1-14 martie 2021. 
 Art.5 Se aprobă calendarul și condițiile de admitere pentru sesiunile iunie/septembrie 2021. 
 Art.6 Se aprobă Comisia de Evaluare și Asigurare a  Calității (CEAC-PS), valabilă pentru toate 
programele de studii universitare de licență și master din cadrul facultății. 
 Art.7 Se aprobă organizarea CIB 2021, în format online, între 15-16 octombrie 2021. 
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