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UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

FACULTATEA DE LITERE 
ȘCOALA DOCTORALĂ „ALEXANDRU PIRU 

 
 

Infrastructura didactică și de cercetare 

 
 Școala Doctorală „Alexandru Piru” dispune de o infrastructură de cercetare 

performantă care favorizează buna desfășurare a activității de formare și de cercetare a 

tinerilor doctoranzi. 

Aceasta este constituită dintr-un număr de trei săli de curs și un birou, în care se 

desfășoară diferitele activități (cercetare, predare, expuneri, întâlniri, simpozioane etc.) de la 

Școala doctorală „Alexandru Piru”, 1 laborator, 1 Centru de reușită universitară, două 

lectorate și spații ale Bibliotecii Centrale ale Universității din Craiova. 

 

Săli pentru desfășurarea activităților Școlii doctorale „Alexandru Piru”: 

 

 

Situația suprafețelor, a numărului de locuri și a dotărilor existente în sălile în care se 

desfășoară activitățile Școlii doctorale „Alexandru Piru” este prezentată în tabelul următor: 

Nr. 

crt. 

Număr  

sală 

Suprafață Număr 

locuri 

Dotare 

1 210 20,31 mp 15 Mobilier, videoproiector; acces la internet 

(wireless),  

2 208 13,02 mp 4 Mobilier, acces la internet (wireless),  

3 454 52,20 mp 30 Mobilier, videoproiector; tablă, acces la internet 

(wireless), sistem videoconferință, 

4 Lectoratul 

francez 

40,86 mp 30 Mobilier, videoproiector; tablă, acces la internet 

(wireless),  

5 Lectoratul 

englez 

74,97 mp 50 Mobilier, videoproiector; tablă, acces la internet 

(wireless),  

6 C2 42,50 mp 40 Mobilier, videoproiector; tablă, acces la internet 

(wireless),  

7 CRU 29,8 mp 20 Mobilier, videoproiector; sistem videoconferință, 

tablă, acces la internet (wireless)  
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Spaţiile şi dotarea materială a Şcolii doctorale „Alexandru Piru” permit realizarea 

activităţilor de cercetare, în domeniul FILOLOGIE, în acord cu misiunea şi obiectivele 

asumate. 

 

Biblioteca Centrală a Universității din Craiova 

 

În cadrul Bibliotecii Centrale a Universității din Craiova, sector FILOLOGIE, există 

un substanțial fond de carte pus la dispoziția studenților doctoranzi. 

 Sintetic, situația fondului de carte, sector FILOLOGIE, de la Biblioteca Centrală a 

Universității din Craiova, este următoarea: 

 

Biblioteca Centrală a Universității din 

Craiova 

Din care achiziționate în perioada 

2013-2018 

Total titluri 

carte 

Număr volume 

carte 

Total titluri 

carte 

Număr volume carte 

37.815 80262 1395 2784 

Titluri 

periodice 

Număr volume  

periodice 

Titluri periodice Număr volume 

periodice 

280 4633 114 titluri 781 

Resurse 

electronice 

 

96  

 

Bibliotecă Lectorat francez, Lectorat englez, Sala 454, Sala 210, Sala CRU 

Pe lângă Biblioteca Centrală a Universității din Craiova, studenții doctoranzi beneficiază 

de un fond de carte important în sălile în care își desfășoară diferitele activități specifice. 

Astfel, repartizarea fondului de carte din aceste spații este următoarea: 

 

Nr.crt. Număr sală Fond de carte 

1 Lectoratul francez 8000 volume, periodice, dicționare 

2 Lectoratul englez 3500 volume, periodice, dicționare 

3 Sala 454 300 volume, mai ales dicționare 

4 Sala CRU 250 volume lingvistică, didactică, dicționare,  

5 Sala 210 250 volume literatură română 

TOTAL 12.3000 volume 

 

 


