
   
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Informare  

cu privire la admiterea 2019 si deschiderea anului universitar 2019-2020  

la Universitatea din Craiova 

 

La Universitatea din Craiova, prin extraordinara colaborare cu mediul socio-economic 

pe care am dezvoltat-o în ultimii ani, ne străduim să facem cursurile și activitățile practice 

mai relevante pentru cerinţele moderne de la locul de muncă. Mai mult, aşa cum arată 

analizele europene, în anii următori, este probabil ca o parte din ce în ce mai mare a forței de 

muncă să fie nevoită să dobandeasca noi abilități pe parcursul vieții lor profesionale, pentru 

a-și proteja capacitatea de angajare. Ca răspuns la aceste provocări, pe lângă programe noi la 

licență și master, am început să dezvoltăm și noi programe postuniversitare și de reconversie 

profesională.  

 

In mod concret, la nivelul Universitatii din Craiova, se deruleaza o serie de proiecte, 

ca răspuns la problemele lumii actuale.  

Educaţia înseamnă libertate, înseamnă puterea de a-ţi decide viitorul, înseamnă 

privilegiul de a alege. De a alege un mod de viaţă, o carieră. De aceea, dezvoltarea gândirii 

creative, educarea, spiritul de iniţiativă înseamnă o prioritate pentru Universitatea din 

Craiova.  

Analizele europene arată schimbările concrete pe care tehnologia le produce inclusiv 

pe piaţa muncii. Fişa postului devine din ce în ce mai complexă. Angajatorii caută 

profesionişti care să aibă competențe complexe, să gândească autonom, creativ şi eficient.  

 

Universitatea din Craiova este şi principala fereastră către dezvoltarea şi 

consolidarea relaţiilor internaţionale. Iar în anul universitar precedent Universitatea din 

Craiova a încheiat 44 de noi acorduri Erasmus+ cu universităţi din Bulgaria, Cehia, 

Croația, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Polonia, Portugalia, Slovacia, 

Spania și Turcia.  

De asemenea, la Universitatea din Craiova au venit să predea cadre didactice de la 

universitățile partenere din Italia, Bulgaria, Spania, Germania și Turcia. Prin intermediul 

diverselor programe de internaţionalizare, cursurile noastre au fost urmate de studenţi din 

Italia, Spania, Grecia, Turcia, Franța, Bulgaria, Polonia, Islanda, Norvegia etc.  

 

Universitatea din Craiova are in componenta sa 12 facultati. Cinci dintre acestea isi 

desfasoara activitatea si la Dr. Tr. Severin in cadrul Centrului Universitar Dr. Tr. Severin – 

parte componenta a Universitatii din Craiova. 

 

Comunitatea academică a Universităţii din Craiova a cunoscut o permanentă evoluţie 

pe parcursul celor şapte decenii de existenţă, oferind tinerilor condiţii de pregătire în peste 50 

domenii de licență, 40 domenii de studii universitare de master şi peste 20 domenii doctorat, 

într-o paletizare foarte largă. 

 



   
 
 
 
 
 
 

 
 

In ceea ce priveste admiterea din anul 2019, Universitatii din Craiova i-au fost alocate 

la buget: 2915 locuri pentru ciclul de studii universitare de licenta si 1695  locuri pentru 

ciclul de studii universitare de master, astfel: 

Facultatea Studii universitare de 

LICENTĂ 

Studii universitare de 

MASTER 

Științe 375 180 

Educație Fizică și Sport 112 66 

Litere 334 190 

Teologie 72 30 

Științe Sociale 128 88 

Drept 239 197 

Economie și Administrarea Afacerilor 477 275 

Mecanică 321 201 

Inginerie Electrică 205 134 

Automatică, Calculatoare și Electronică 320 168 

Horticultură 156 80 

Agronomie 176 86 

TOTAL 2915 1695 

Din totalul locurilor bugetate pentru studii universitare de licență au fost alocate  

pentru candidații de etnie rromă 20 de locuri, iar la studii universitare de master 5 locuri. 

Locurile alocate de la bugetul de stat pentru studii de licență și master au fost ocupate 

in totalitate. 

În plus, față de locurile bugetate, s-au ocupat și foarte multe locuri cu taxă, astfel 

încat, la 01.10.2019, numărul studenților înmatriculați, în anul I, pentru studii universitare de 

licență și pentru studii universitare de master este de peste 7.500. 

La ciclul de studii universitare de doctorat au fost alocate un număr de 56  locuri 

buget. 

Locurile de la buget au fost ocupate în totalitate, iar pentru studii de doctorat în regim 

cu taxă s-au ocupat peste 100 de locuri. 

Prin urmare, putem vorbi despre o admitere foarte bună. 

In ceea ce priveste cazarea, in cele 10 camine functionale ale Universitatii din Craiova 

sunt cazati aproximativ 3100 studenti. 

 

Festivitatea solemna de deschidere a anului universitar 2019-2020 se va face luni, 

30.09.2019, ora 10 in Aula Regele Mihai I al Romaniei, Cladirea centrala a Universiatii. 

Ne vor fi alaturi oficialitati, parteneri din mediul socio-economic si cultural, mass-

media, reprezentatnti ai societatii civile. 

 

Rector, 

Prof.univ.dr. Cezar Ionut SPINU 


