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DEPARTAMENTUL DE RELAŢII INTERNAŢIONALE 
 

Activităţi desfăşurate în cadrul DRI în anul universitar 2013-2014 
 

I. ERASMUS+ 

I. 1. Key Action 1: Learning Mobility of Individuals 

 

I. 1.1. Activităţi în cadrul Programului ERASMUS+ 
 

 

I. 1.1.1. Depunerea aplicaţiei pentru pentru proiectul de mobilităţi în cadrul Programului 

ERASMUS+ - Key Action 1, pentru anul 2015-2016 
 

I. 1.1.2. Organizarea de activităţi suport pentru mobilităţile ERASMUS+ 
 

În vederea corectei informări a beneficiarilor de mobilităţi ERASMUS+ pentru anul universitar 

2015-2016 şi a motivării acestora, DRI a iniţiat şi organizat o serie de activităţi suport, care vizează 

dinamizarea schimburilor internaţionale şi creşterea nivelului de competenţă lingvistică a participanţilor 

la aceste schimburi: 

 

a. organizarea de cursuri de limbi străine gratuite în colaborare cu Facultatea de Litere pentru 

studenţii outgoing: cursuri de limba franceză, germană, spaniolă poloneză şi engleză; 

b. implementarea programului Online Linguistic Support la nivelul Universităţii din Craiova: 

conferirea licenţelor lingvistice pentru studenţii outgoing ERASMUS+ pentru limbile engleză, 

franceză, italiană, spaniolă, germană şi olandeză; 

c. organizarea cursului de limba română în colaborare cu DLMA pentru studenţii străini incoming; 

d. crearea programului de tutorat (Buddy System) pentru studenţii străini care studiază la UCv. 

Buddy System funcţionează in sistem de voluntariat şi presupune implicarea studenţilor români 

în activităţi internaţionale desfăşurate la nivel instituţional şi oferirea permanentă a sprijinului 

necesar studenţilor străini pentru adaptarea lor la viaţa academică şi social-culturală locală; 

e. participarea DRI la Festivalul Șanselor Tale - Săptămâna Educației Permanente. Departamentul 

de Relații Internaționale al Universitații din Craiova s-a alăturat Casei de Cultură „Traian 

Demetrescu” și a participat la Festivalul Șanselor Tale - Săptămâna Educației Permanente, 

organizând o activitate de informare cu privire la Programul European ERASMUS+ și la 

oportunitățile de care pot beneficia studenții Universității din Craiova, pe data de 19 noiembrie 

2014, în Amfiteatrul Drăgan. Sub genericul „Egalitatea șanselor tale” s-a desfășurat activitatea la 

care au participat studenții inetersați, dar și foști studenți Erasmus, care au împărtășit publicului 

din experiența de care au avut parte în anii anteriori; 

f. înființarea ESN Craiova. Departamentul de Relaţii Internaţionale, cu sprijinul voluntarilor din 

programul Buddy System şi cu alţi studenţi interesaţi de la Universitatea din Craiova, foşti 

studenţi Erasmus, au pus bazele ESN Craiova, prin înfiinţarea Secţiunii Candidate ESN Craiova, 

care a fost declarată secţiune locală oficială în luna februarie; 

g. Gala ESN Craiova. Cu ocazia înființării Erasmus Student Network Craiova ca secțiune locală 

oficială, pe data de 23 februarie 2015, la Universitatea din Craiova, s-a desfășurat Gala ESN 

Craiova, eveniment organizat în parteneriat cu Departamentul de Relații Internaționale. În cadrul 



Galei ESN Craiova, membrii organizației studențești au acordat diplome membrilor activi, 

studenților străini ERASMUS+, aflați în prezent în 

mobilitate la Universitatea din Craiova , dar și partenerilor, 

precum și sponsorilor lor, iar Departamentul de Relații 

Internaționale a oferit premii studenților străini care s-au 

implicat în activitățile ESN Craiova. Gala ESN Craiova a 

constituit prilejul oportun pentru ca membrii ESN Craiova sa 

rememoreze, alături de colaboratorii lor, toate evenimentele 

și activitățile pe care le-au organizat împreună de-a lungul 

timpului și care au contribuit la parcursul de succes al organizației. Pe lângă membri ESN 

Craiova, reprezentanți ai Departamentului de Relații Internaționale și studenți români și străini 

deopotrivă, Gala ESN Craiova s-a bucurat și de prezența președintelui ESN România, Alexandra 

Nicorici, a coordonatorului Buddy de la ESN Academia de Studii Economice, București, Andra 

Chisăr și a unui reprezentant ESN Orléans, Franța, Eddy Delphine, în prezent student Erasmus+ 

la București; 

h. Outgoing Erasmus Preparation Seminar. Pe data de  13 decembrie 2014 a avut loc seminarul de 

infromare și consiliere a studenților care urmează sau intenționează să beneficieze de o 

mobilitate oferită de programul ERASMUS+. Prin intermediul Outgoing Erasmus Preparation 

Seminar, studenții care au mai beneficiat în trecut de burse de studiu în străinătate și-au 

împărtățit experiențele cu studenții care doresc să aplice pentru o bursă ERASMUS+. S-au purtat 

discuții despre oportunitățile oferite și despre cum se pot adapta ca studenţi străini într-o țară din 

Europa. Participanţii au beneficait şi de un training cu tema „Cultural Shock”; 

i. Flag Parade. Pe data de 18 octombrie 2014, cu ocazia aniversării a 25 de ani a ESN, a avut loc 

Parada steagurilor, în cadrul căreia studenții străini de la Universitatea din Craiova și-au arborat 

steagurile și au cântat imnurile naționale. Cei care nu au avut la îndemână steaguri și le-au pictat 

în miniatură pe obraz.  Scopul a fost promovarea spiritului ERASMUS+ sub deviza „Locuiește, 

studiază și lucrează peste hotare”; 

j. Ziua Națiunilor Unite. Pe data de 24 octombrie s-a serbat Ziua Naţiunilor Unite la Universitatea 

din Craiova. În cadrul evenimetului, studenţii străini de la Universitatea din Craiova şi-au putut 

reprezenta ţările de provenienţă într-un mediu informal, în faţa prietenilor şi colegilor. Au avut 

loc prezentări generale ale ţărilor de origine, iar studenţii străini au beneficiat şi de un training, de 

unde au putut învăţa cum să se descurce într-o ţară străină. Evenimentul a fost organizat de 

Asociaţia Tineretului ONU-filiala Craiova, în parteneriat cu ESN Craiova și Departamentul de 

Relații Internaționale UCv; 

k. Global Village. Global Village, a avut loc pe data de 13 februarie 2014 şi  a fost un eveniment 

organizat de AIESEC Craiova în parteneriat cu ESN Craiova, Departamentul de Relații 

Internaționale UCV şi Centrul de Informare Străini prin Asociaţia Global Help, care a adus 

împreună oameni din diferite ţări şi culturi pentru a sărbători multiculturalitatea și diversitatea 

noastră ca cetăţeni ai lumii. La eveniment au fost prezenți peste 20 de studenți străini, din țări 

precum: Hong Kong, Indonezia, Thailanda, Mexic, Turcia, Spania, Grecia sau Franța; 

l. Campania de promovare și selecție ERASMUS+ pentru anul universitar 2015-2016 în 

colaborare cu ESN Craiova; 

m. Proiectul “Promotori ERASMUS+”, desfășurat în perioada 2-11 martie 2015 și inclus în 

campania de promovare și selecție ERASMUS+ pentru anul 2015-2016. Timp de 2 săptămâni, 

reprezentanții Departamentului de Relații Internaționale, împreună cu membrii ESN Craiova, 

declarați Promotori ERASMUS+ de către ANPCDEFP, au desfășurat sesiuni de informare cu 



privire la oportunitățile oferite de programul ERASMUS+ la Universitatea din Craiova. În cadrul 

sesiunilor de informare au avut loc prezentări ale programului ERASMUS+, precum și sesiuni de 

întrebări. 

 

I.1.1.3. Campania de promovare și selecție ERASMUS+ pentru anul universitar 2015-2016 

 

Departamentul de Relații Internaționale al Universității din Craiova a început pe 2 martie 2015, 

campania de promovare a Programului ERASMUS+ și a beneficiilor pe care acesta le oferă studenților 

pentru anul academic 2015-2016. Timp de două săptămâni, reprezentanții Departamentului de Relații 

Internaționale, împreună cu membrii ESN Craiova, declarați Promotori ERASMUS+ de către Agenția 

Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Dezvolării Profesionale, au desfășurat sesiuni de 

informare cu privire la oportunitățile oferite de Programul ERASMUS+ la Universitatea din Craiova. 

Evenimentele informative au avut loc la sediul facultăților și au vizat studenți de la toate 

specializările universității.  

 

Materiale promoționale Campanie ERASMUS+ 2015-2016: 
 

 Afiş ERASMUS+, campanie 2015-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 modele de flyer pentru promovarea programului ERASMUS+ 

 

 

 

 

 

 

 

I. 1.1.4. Acorduri ERASMUS+ 

DRI a facilitat înnoirea contractelor Erasmus existente şi extinderea colaborării în cadrul 

Programului ERASMUS+ și a mediat încheierea de noi acorduri pentru perioada 2014-2020/21.  

Pe parcursul anului 2014 au fost stabilite 37 de noi parteneriate cu țări precum Cehia, Estonia, 

Franța, Grecia, Italia, Marea Britanie, Spania, Polonia, Portugalia, Slovacia, Bulgaria, Turcia sau 

Ungaria.  

Până în prezent, în anul 2015, au fost incheiate 11 acorduri ERASMUS+ noi, cu universități din 

Belgia, Franța, Islanda, Norvegia, Italia, Slovenia, Spania, Turcia. Procesul de încheiere de noi acorduri 

sau prelungire a celor existente este încă în derulare. 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.1.1.5. Mobilităţi desfăşurate în cadrul Programului ERASMUS+ 

Acordurile bilaterale din cadrul programului ERASMUS+ au permis realizarea de schimburi şi 

mobilităţi pentru studiu şi plasament, atât pentru studenţi, cât şi pentru profesori. 

 
 

Mobilităţi Studenţi Incoming 

 

În anul universitar 2014-2015, Universitatea din Craiova, prin intermediul Departamentului de 

Relaţii Internaţionale, a urmărit atragerea unui număr cât mai mare de studenţi ERASMUS+. 

Această acţiune a fost susţinută de intensificarea colaborărilor din cadrul acordurilor bilaterale, 

de definitivarea şi simplificarea procedurilor şi prin implicarea activă şi efectivă a membrilor DRI în 

procesul de informare, promovare şi selecţie a studenţilor ERASMUS+ Incoming.  

Situaţia mobilităţilor ERASMUS+ pentru perioada amintită mai sus este următoarea: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Total: 32 de mobilități în anul universitar 2014-2015, dintre care patru mobilități prelungite de la 

un semestru la un an universitar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilităţi Studenţi Outgoing 

 

 Până la data de 06 martie 2015, în cadrul programului ERASMUS+, au fost efectuate 140 de 

mobilităţi ERASMUS+ pentru studenţi, atât mobilităţi la studii cât şi mobilităţi la plasamente.  

Dorim ca la finalul anului universitar 2014-2015 să atingem pragul de 163 de mobilităţi efectuate 

de studenţii Universităţii din Craiova. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acțiuni:  

- Definitivarea contractelor financiare pentru studenți și cadre didactice, respectiv personal 

administrativ, care vor beneficia de o mobilitate outgoing, în anul universitar 2014-2015, în 

cadrul programului ERASMUS+. 

 
 

 

 



I. 2. Key Action 2: Cooperation for innovation and  

the exchange of good practices 
 

 

DRI a oferit suport administrativ pentru implicarea UCv în proiectele Erasmus+ din cadrul 

Acțiunii-cheie 2. Parteneriate Strategice. 

 

I.2.1. Parteneriate strategice ERASMUS+: 

În prezent, UCv este parteneră în două proiecte Erasmus+ din cadrul Acțiunii-cheie 2. 

Parteneriate Strategice: 

1. Early Mastery 21th century literacy – Learn2Code & Code2Learn. How to playfully motivate 

school kids to master computer programing: Coordonat de Universidad de Girona, Spania; 

2. Generations Using Training for Social Inclusion in 2020 (GUTS): Coordonat de Sichting 

Vughterstede, Olanda; 

și într-un proiect ERASMUS+ Sport Programme: 

3. Physical activity in patient with CHD: a collaborative partnership to identify and share good 

practices among European countries: Coordonat de Coni Servizi SPA, Roma, Italia. 

 

I.2.2. Materiale elaborate: 

 Procedură Semnare Scrisoare de Mandat în vederea participării Universității din 

Craiova ca partener în proiecte ERASMUS+ KA2  

 

II. Acorduri inter-instituţionale de cooperare universitară 

 

II.1. Acorduri valabile 2014-2015 
 

În prezent există 46 de acorduri semnate la nivel inter-instituţional între Universitatea din 

Craiova şi 25 ţări.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algeria , 5 Albania, 2

Armenia, 1

Bulgaria, 2
China , 2

Coasta de Fildeş, 1

Coreea de Sud, 2

Franţa, 6

Italia, 2

Germania , 2

Grec
ia , 2India, 1

Irak, 1

Italia , 4

Kazakhstan, 3

Liban, 1

Mexic, 1

Malaysia, 1
Rusia, 1

Republica Moldova, 
1

Spania, 1

Serbia, 1

SUA, 1
Turcia 

, 2 Ungaria , 2

Acorduri interuniversitare aflate în vigoare în perioada 2013 -2020



II.2. Acorduri semnate în perioada 2014-2015 

În perioada analizată au fost semnate următoarele acorduri instituţionale: 

 18 martie 2014, Acord cadru de cooperare inter-instituţională între Universitatea din 

Craiova şi Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ucraina; 

 23 iunie 2014, Acord cadru de cooperare inter-instituţională între Universitatea din 

Craiova şi Université Kasdi Merbah de Ouargla, Algeria; 

 8 iulie 2014, Acord cadru de cooperare inter-instituţională între Universitatea din Craiova 

şi Université Larbi Ben M'hidi Oum El Bouaghi, Algeria; 

 25 iulie 2014, Acord cadru de cooperare inter-instituţională între Universitatea din 

Craiova şi South West University Neofit Rilski, Bulgaria; 

 25 septembrie 2014, Acord cadru de cooperare inter-instituţională între Universitatea din 

Craiova şi Univeristi Teknologi Malaysia, Malaysia; 

 1 octombrie 2014, Acord cadru de cooperare inter-instituţională între Universitatea din 

Craiova şi Kazan State Power Engineering, Rusia; 

 18 octombrie 2014, Acord cadru de cooperare inter-instituţională între Universitatea din 

Craiova şi University of Rhode Island, Statele Unite ale Americii; 

 22 octombrie 2014, Acord cadru de cooperare inter-instituţională între Universitatea din 

Craiova şi Université Abou Bekr Belkaid Tlemcen, Algeria; 

 17 decembrie 2014, Acord cadru de cooperare inter-instituţională între Universitatea din 

Craiova şi University of Miskolc, Ungaria;  

 14 ianuarie 2015, Acord cadru de cooperare inter-instituţională între Universitatea din 

Craiova şi Aristotle University of Thessaloniki, Grecia; 

 27 ianuarie 2015, Acord cadru de cooperare inter-instituţională între Universitatea din 

Craiova şi Sathyabama University, India. 

 

În luna martie a anului curent Universitatea din Craiova va fi gazda unui număr de 2 profesori 

veniţi de la University of Rhode Island din Statele Unite ale Americii, într-un stagiu de pregătire la 

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport. 

In semestrul al doilea al anului universitar 2014 – 2015 se va desfăşura, în cadrul Facultăţii de 

Economie şi Administrarea Afacerilor, un stagiu de cercetare al unui profesor de la Université Kasdi 

Merbah de Ouargla, Algeria. 

În prezent au loc discuţii la nivel instituţional în vederea semnării unui acord bilateral cu 

Université de Constantine 3 din Algeria. 
 

II.3 Activităţi desfăşurate în cadrul acordurilor inter-instituţionale 
 

Nr. crt. Universitatea parteneră Tipul mobilităţii 

1. Autonomus University of the State 

of Mexic, Mexic 

Mobilitate de studiu incoming 

(1 student) 

2. Université Abou Bekr Belkaid, 

Algeria 

Stagiu de cercetare incoming 

(1 profesor stagiar) 

3. Université de Balamand, Liban Mobilitate de studiu incoming 

(3 studenţi) 

4. Université Paris Sud - IUT de 

Cachan, Franţa 

Mobilitate de studiu incoming 

(2 studenţi) 



La data de 7 octombrie 2014, Universitatea din Craiova, a fost gazda delegaţiei oficiale a 

Universităţii Tehnologice din China, constituită din 6 membri. Vizita la Universitatea din Craiova s-a 

realizat pe baza acordului inter-instituţional dintre Guangdong University of Tehnology din China şi 

Universitatea din Craiova.  

 

III. Programul de Burse - Mecanismul financiar SEE 

 

III.1 Activităţi în cadrul Programului de Burse - Mecanismul financiar SEE  

 

III.1.1. Acorduri cu ţări din spaţiul SEE 

Universitatea din Craiova şi-a extins aria de cooperare către ţările nordice, dezvoltând noi 

parteneriate academice în cadrul Programului de Burse şi cooperare instituţională – Mecanismul 

financiar SEE, cu universităţi din Norvegia și Islanda.  

Prin demersurile întreprinse de către DRI, la Universitatea din Craiova a fost implementat 

Proiectul de Mobilitate în anul 2013-2014 și a fost continuată colaborarea cu universități din spaţiul 

nordic în cadrul acestui program și în anul academic 2014-2015.  

În cadrul acestui program, Universitatea din Craiova a stabilit acorduri bilaterale, în vigoare până 

în anul 2016, cu următoarele universități: 

 Vestfold University College, Norvegia 

 Nesna University College, Norvegia 

 Norwegian School of Theology, Norvegia 

 Harstad University College, Norvegia 

 Bifrost University, Islanda 

 University of Iceland, Islanda 
 

 

III.1.2. Mobilităţi în cadrul Programului de Burse şi Cooperare instituţională finanţat prin 

Mecanismul SEE 
 

Obţinând finanţare în Cadrul proiectului de mobilităţi în învăţământul superior, depus în data de 

18 octombrie 2013, pentru anul academic 2013-2014, la Universitatea din Craiova au fost efectuate 

următoarele mobilităţi outgoing: 

 O mobilitate de plasament pentru studenţi la Vestfold University College 

 O mobilitate de instruire pentru profesori la Vestfold University College 

 O mobilitate de predare pentru profesori la Nesna University College 

 O mobilitate de instruire pentru profesori la Nesna University College 

 Două mobilităţi de instruire pentru profesori la Bifrost University 

În cadrul Proiectului de Mobilitate SEE 2014-2015, în primul semestru au fost efectuate o 

mobilitate outgoing de training pentru profesori la Bifrost University și o mobilitate incoming de predare 

la Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică. 

În semestrul al doilea al anului academic în curs se vor desfășura următoarele tipuri de mobilități: 

 O mobilitate de plasament pentru studenţi la Vestfold University College 

 O mobilitate de studiu pentru studenţi la Vestfold University College 

 Două mobilități de instruire pentru profesori la Vestfold University College 

 O mobilitate de predare pentru profesori la Vestfold University College 

 O mobilitate de instruire pentru profesori la Nesna University College 



IV. Proiecte internaţionale 
 

IV.1. Proiecte internaționale ale Universității din Craiova: 

 

DRI a acordat suportul pentru  creșterea numărului de proiecte internaționale: 

 

a. Universitatea din Craiova este partener în Proiectul internaţional finanţat de Agence Universitaire 

de la Francofonie: Renforcement de l’expérience internationale individuelle comme levier de la 

politique globale de l’université, coordonat de Universitatea Tehnica din Cluj Napoca. Perioada 

de derulare: 2013-2015. Buget: 25.000 EUR. 

Documente elaborate în cadrul proiectului: 

 Analiza SWOT a internaţionalizării la nivelul UCv 

 Strategie de internaționalizare a Universității din Craiova 

b. Proiectul QS World University Rankings  

Proiectul este desfășurat în colaborare cu Prorectoratul Informatizarea și Administrarea 

Fondurilor Europene. DRI s-a implicat activ, asigurând actualizarea și centralizarea bazei de date 

cu contactele academice instituționale internaţionale ale Universității din Craiova, în perioada 28 

ianuarie – 28 februarie 2015. Proiectul vizează recunoașterea Universității din Craiova la nivel 

mondial și includerea acesteia în clasamentul realizat de QS Worls University Rankings.  

c. Implementarea proiectului Liceul internațional cu predare în limba franceză  

Universitatea din Craiova, are în plan deschiderea unui Liceu Internațional cu predare în limba 

franceză, acreditat de ARACIP. Acţiune este coordonată de către Departamentul de Limbi 

Moderne Aplicate. DRI menține legătura cu GADIF și AUF, se ocupă de realizarea materialelor 

informative și promoționale și se implică în organizarea activității.  

 

IV.2. Iniţierea unor noi colaborări internaţionale prin: 

a. Întâlniri cu potenţiali parteneri străini: 

Întâlnire de lucru cu domnul Christian Caron, reprezentant al Academiei din Lyon, Franța, 

delegat pentrutru cooperare și relații europene și internațional: în perioada 20-22 noiembrie 2014, 

Universitatea din Craiova a primit vizita domnului Christian Caron, reprezentant al Academiei 

din Lyon, Franța, delegat pentrutru cooperare și relații europene și internaționale. Cu această 

ocazie, Departamentul de Relații Internaționale și Departamentul de Relații cu Mediul Socio-

Economic și Cultural au organizat o ședință de lucru în data de 21 noiembrie 2014, având ca 

tematică identificarea unor axe de cooperare, în vederea elaborării și semnării unui parteneriat 

strategic. La întâlnirea au luat parte reprezentanții Universității din Craiova și domnul Christian 

Caron, alături de reprezentanți ai Consiliului Județean Dolj, Consorțiului Regional S-V Oltenia, 

ISJ Dolj, CNDIPT, Liceului CFR și ai unor ONG-uri. 

b. Intensificarea comunicării cu partenerii actuali în vederea extinderii programelor existente pe 

domenii noi de specialitate. 

 

 

 

 



V. Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) 

 

V.1. Colaborarea cu Agenţia Universitară a Francofoniei 

AUF este unul dintre partenerii strategici ai UCv, instituţia noastră fiind membru titular al 

Agenţiei Universitare a Francofoniei (AUF) încă din anul 1995. În tot acest timp s-au desfăşurat la 

Universitatea din Craiova o serie importantă de proiecte de colaborare.  

Cele mai importante activităţi comune derulate cu implicarea DRI în perioada analizată au fost: 
 

V.2. Burse Eugen Ionescu 
 

În perioada 13 octombrie – 19 decembrie 2015, DRI a primit 84 de candidaturi depuse în vederea 

obţinerii unei burse de cercetare doctorală sau postdoctorală în cadrul programului Eugen Ionescu 2014-

2015. 

Candidaturile depuse au fost supuse atenţiei conducătorilor de doctorat iar candidaţii acceptaţi au 

primit două documente: Attestation d’accueil şi Protocole de recherche. 

În urma selecţiei realizate de către reprezentanţii AUF, aprox. 5 % din numărul total de candidaţi 

au fost acceptaţi şi vor efectua un stagiu de cercetare doctorală sau postdoctorală timp de 3 luni, la 

Universitatea din Craiova, între martie și iulie 2015. 

La nivel național, au fost atribuite 47 de burse, dintre care 22 de burse de cercetare doctorală,                

24 de burse de cercetare postdoctorală și doar o singură bursă de cercetare doctorală Eugen Ionescu 

2013-2014 a fost reînnoită.  

Universitatea din Craiova s-a clasat pe locul 3  din punct de vedere al numărului de bursieri 

Eugen Ionescu pe care îi va gazdui în 2015, după Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași (11 

bursieri) și Universitatea  Babès-Bolyai din Cluj Napoca (4 bursieri).  

 

 

 
 



 
 

 
 

       CANDIDATURES EUGEN IONESCU 2014 – 2015 ACCEPTÉES  

APRÈS LA SELECTION FAITE PAR L’AUF 

 

N° 
Type de 
bourse 

Nom et 
Prénom 

Pays et 
Établissement 

d'origine  

Responsa
ble 

scientifiqu
e 

Période du 
stage 

Intitulé projet de 
recherche 

1 doctorale 
KANEV  

Damyanov 
Dragomir 

Bulgarie 
Université de 

Plovdiv "Paisii de 
Hilendar" 

Cristiana 
TEODORE
SCU  

01.04.2015 
30/06/2015 

(3 mois) 

Les fonctions du rêve dans la 
prose française, anglaise et 
bulgare des premières 
décennies du XX siècle. 
Marcel Proust, Virginia Woolf 
et Anton Strachimirov 

2 doctorale 
RYNKEVYCH  

Natalia 
Sergiivna   

Ukraine 
Prydniprovska 

Académie d'Etat 
de Génie Civile et 

d'Architecture 

Adriana  
BURLEA 
ȘCHIOPOI
U 

24/04/2015 
19/07/2015 

(3 mois) 

L'amélioration de l'efficacité 
des entreprises construction 
selon le niveau de la culture 
organisationnelle 

3 postdoc BAKHIT Wael 

France  
Université de 
Perpignan Via 

Domitia 

Adriana  
BURLEA 
ȘCHIOPOI
U 

01/06/2015 
31/08/2015 

(3 mois) 

Le rôle des IMF dans le 
développement économique: 
cas du Liban 

4 postdoc 

SOBOLEVA 
Olena 

Volodymyrivna 
 

Ukraine  
Université 

nationale Taras 
Chevtchenko de 

Kiev 

Cristiana 
TEODORE
SCU 

01.04.2015 
30/06/2015 

(3 mois) 

Les particularités 
graphostylistiques des textes 
écrites dans la presse 
française 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



VI. Implicare DRI în acţiuni ale UCv de asigurare a                          

vizibilităţii naţionale şi internaţionale 
 

DRI s-a implicat în activităţile desfăşurate la nivelul UCv menite să contribuie la creşterea 

vizibilităţii internaţionale a instituţiei. 

 

VI.1. Cursuri de vară de limba română 

 

DRI a fost co-organizator al Cursurilor de Vară Constantin Brâncuşi, ediţia 2014. 

Universitatea din Craiova a organizat 15 ediţii ale Cursurilor de Vară Constantin Brâncuşi până 

în anul 2014, în vederea promovării pe plan internaţional a valorilor româneşti, dar şi 

ca urmare a creşterii interesului pentru limba, cultura şi civilizaţia românească. 

Cursurile de vară se adresează romaniştilor (profesori, cercetători, traducători, 

studenţi), precum şi tuturor celor interesaţi de cunoaşterea spiritualităii româneşti. 

Organizarea cursurilor este structurată pe trei niveluri (începători, mediu, avansat), 

având ca scop învăţarea limbii române şi/sau perfecţionarea cunoştiinţelor dobândite 

anterior. Ultima ediţie a Cursurilor de Vară Constantin Brâncuşi s-a desfăşurat la 

Craiova, în perioada 15 iulie - 2 august 2014. La aceasta au luat parte 22 de studenţi din ţări precum 

Germania, Belgia, Bulgaria, Serbia, Rusia etc. 

 
 

VI.2 Săptămâna Limbilor Străine  

 

În perioada 21-23 mai 2014, Departamentul de Relații 

Internaționale s-a implicat în organizarea celei  de-a doua ediții 

a evenimentului Săptămâna Limbilor Străine, alături de 

Departamentul de Limbi Moderne Aplicate din cadrul 

Universităţii din Craiova. Evenimentul a constat într-o expoziţie 

de postere pe tema Studenţi fără frontiere, realizate (sub 

coordonarea profesorilor de la Departamentul de Limbi 

Moderne Aplicate) de către studenţii de la toate facultăţile cu profil nefilologic de la Universitatea din 

Craiova, care studiază limbaje specializate în limbi străine (franceză, engleză sau spaniolă) şi de către 

studenţii străini din cadrul anului pregătitor de limbă română. Pe 22 mai 2014 a avut loc simularea 

examenelor pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine (franceză, engleză şi spaniolă). 

Ultima zi a evenimentului, intitulată Interacţiune culturală în limbaje specializate, s-a desfășurat în 

Amfiteatrul din incinta Liceului Charles Laugier şi a constat într-un spectacol deschis publicului larg, 

care s-a delectat cu o serie de scenete de teatru şi un recital de poezie în limbile franceză şi engleză. 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. Acțiuni realizate de DRI la UCv pentru asigurarea 

vizibilităţii naţionale şi internaţionale 

 

VII.1. Conferinţe internaţionale 

 DRI a realizat materialele publicitare pentru conferința susținută de domnul Jean-Claude 

Kangomba, în perioada 3-4 decembrie 2014, în cadrul proiectului Coopération autour 

d'un pôle d’études francophones comparatiste, derulat împreună cu Arhivele şi Muzeul 

Literaturii din Bruxelles. Născut în Mweka, Republica Democratică Congo, în anul 

1955, Jean-Claude Kangomba este specialist în literatură africană, iar în prezent este 

cercetător la Universitatea Liège şi ataşat ştiinţific la Biblioteca Regală din Belgia. 

Programul conferinței a fost structurat după cum urmează: Hubert Juin, écrivain du réel, 

Hubert Juin et le régionalisme și Les étapes principales de la littérature africaine 

francophone. 

 Lansarea romanului Arden de Frédéric Verger - Întâlnire cu scriitorul francez Frédéric 

Verger – eveniment organizat de Lectoratul de Limba Franceză și Departamentul de 

Relații Internaționale din cadrul Universității din Craiova, în data de 29 octombrie 2014. 

Pentru romanul Arden, apărut la editura Gallimard, Frédéric Verger a obţinut premiul 

Lista Goncourt: alegerea poloneză în anul 2013 şi premiile Goncourt pentru primul 

roman, Valery-Larbaud, Albert Cohen şi Thyde Monnier al Societăţii oamenilor de litere 

în anul 2014. 

 Atelierul regional de formare pentru bursierii Eugen Ionescu - 

Universitatea din Craiova, în parteneriat cu Agenția Universitară a 

Francofoniei (AUF), a organizat, în perioada 26-28 mai 2014, la 

sediul Facultății de Drept și Științe Sociale, atelierul regional de 

formare "Câteva repere privind redactarea proiectului de teză și 

Metodologia de cercetare" (Rédaction de projets et Méthodologie 

de recherche – quelques repères). Evenimentul s-a adresat 

cercetătorilor care beneficiază de o bursă de cercetare doctorală sau 

postdoctorală Eugen Ionescu la Universitatea "Transilvania" din Brașov, la Universitatea 

din București, la Universitatea "Ovidius" din Constanța, la Universitatea din Pitești sau la 

Universitatea din Craiova, în anul academic 2013-2014. 
 

VII.2. Evenimente internaţionale 
 

 Craiova Multicultural Day. Cu sprijinul Departamentului de Relații Internaționale și al 

Departamentului de Limbi Moderne Aplicate din Cadrul 

Universității din Craiova, Asociația Interculturală 

Româno-Coreeană, în colaborare cu Asociația Global 

Help, prin Centrul de Informare pentru Străini și Centrul 

Județean pentru Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, au 

organizat pe data de 11 octombrie 2014 a doua ediție 

a Zilei multiculturalității „Craiova Multicultural Day".  

Evenimentul a reunit în holul central al universităţii 

reprezentanţi din 17 ţări, de pe tot globul. În cadrul 

evenimentului Craiova Multicultural Day, fiecare ţară 

participantă a amenajat un stand de prezentare cu obiecte şi 

http://www.ucv.ro/media/det.php?id=619


produse tradiţionale, expoziţie de fotografii etc. Vizitatorii  au avut ocazia să admire 

porturi populare ale altor popoare, să se delecteze cu frumuseţile altor ţări şi să afle mai 

multe informaţii despre acestea. Totodată, organizatorii au pregătit şi un program artistic 

cu dansuri şi muzică din diverse state. În acelaşi timp,  Asociaţia Interculturală Româno-

Coreeană (AIRC) a marcat Hangul Day – Ziua alfabetului coreean, ocazie cu care toţi cei 

prezenţi au putut exersa caligrafia coreeană. 

 Festivalul Șanselor Tale - Săptămâna Educației Permanente. Departamentul de Relații 

Internaționale al Universitații din Craiova s-a alăturat Casei de Cultură „Traian 

Demetrescu” și a participat la Festivalul Șanselor Tale - Săptămâna Educației 

Permanente, organizând o activitate de informare cu privire 

la Programul European ERASMUS+ și la oportunitățile de 

care pot beneficia studenții Universității din Craiova, pe 

data de 19 noiembrie 2014, în Amfiteatrul Drăgan. Sub 

genericul „Egalitatea șanselor tale” s-a desfășurat activitatea 

la care au participat studenții inetersați, dar și foști studenți 

Erasmus, care au împărtășit publicului din experiența de care au avut parte în anii 

anteriori; 

 Vizită delegației din Japonia la Universitatea din Craiova. O delegaţie formată din 

profesori de la mai multe universităţi din Japonia a efectuat în data de 24 februarie 2014 o 

vizită la Universitatea din Craiova pentru a pune bazele unei viitoare colaborări. Membrii 

delegaţiei fac parte din Asociaţia Română-Japoneză de 

Educaţie şi Ştiinţă (ARJEŞ).                

DRI S-a implicat în organizarea întâlnirii de lucru și a 

asigurat suportul lingvistic în cadrul întâlnirii oficiale, 

prezidată de doamna Prof. univ. dr. Cristiana 

Teodorescu, prorector Relații Internaționale și Imagine 

Academică. Vizita s-a desfăşurat în cadrul Forumului 

Internaţional Omul şi Universul, iar cu acest prilej a fost lansat proiectul internaţional 

româno-japonez „Orizonturi fără frontiere în ştiinţa şi educaţia interculturală”. Din 

delegaţie au facut parte: acad. Gheorghe Păun, membru de onoare, prof. univ. Moriyama 

Tomohiro de la Universitatea Osaka, prof. univ. Fukumori Masafumi de la Universitatea 

Kyoto, prof. univ. Koyama Masashi de la Universitatea Fukui, prof. Corina Oprescu, 

copreşedinte ARJEŞ, ist. Gheorghe Rotaru, vicepreşedinte, prof. Emil Oprescu, secretar 

Consiliul Ştiinţific, lect. univ. dr. Cornel Popescu, director, prof. Ilie Mihăilescu, director 

şi ec. Ion Mânzană, director. 

 Decernarea titlurilor Doctor Honoris Causa: În perioada analizată au fost acordate patru 

titluri de Doctor Honoris Causa: 

Nr. 

crt. 

Nume şi 

prenume 
Facultatea Data Universitatea de origine 

1.  
Jocelyne 

Pérard 

Agricultură și 

Horticultură 
13.11.2014 

Université de Bourgogne, France, Fondatrice et 

Présidente de la Chaire UNESCO  « Culture et 

Traditions du Vin » 

2.  Dušan Repovš 

Matematică și 

Științe ale 

Naturii 

25.09.2014 

Profesor la Facultatea de Matematică şi Fizică 

a Universității din Ljubljana, cercetător la 

Institutul de Matematică, Fizică şi Mecanică 

din Ljubljana, Ambasador pentru Știință al 

Sloveniei, membru al European Academy of 

Sciences şi deținător al Medaliei Memoriale 

Bogolyubov 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.3. Parteneriate încheiate în sprijinul evenimentelor desfășurate de DRI, în colaborare cu alte 

structuri ale UCv: 

 

DRI a facilitat încheierea următoarelor acorduri de parteneriat, încheiate între Universitatea din 

Craiova și: 

 Asociația Craiova Capitală Culturală Europeană 2021, pentru organizarea evenimentului 

Winterland 2014 

 Institutul Cultural Român pentru desfășurarea Concursului Internațional de Dramaturgie 

Craiova Drama 2015 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj – Casa Corpului Didactic și Colegiul National 

Pedagogic „Ştefan Velovan” pentru organizarea Simpozionului Internațional Active 

Citizenship, din cadrul proiectului multilateral Comenius YoUtopia towards participative 

citizenship, COM-13-PM-240-DJ-LV, ediția I – 21 aprilie 2015, Craiova. 
 

VII.4. Expo Halloween 2014 
 

Expo Halloween 2014 este o expoziţia dedicată sărbătorii internaționale de Halloween.  

A doua ediție a evenimentului a avut loc pe data de 31 octombrie 

2014, în Holul Clădirii Centrale și a fost organizat de studenții de 

la Facultatea de Agricultură şi Horticultură, secția Peisagistică, în 

colaborare cu Asociația Hortus Craiova 1962 și Departamentul de 

Relații Internaționale al Universității din Craiova și a avut ca sponsor Atelierul de Nuntă. 
 
 

VII.5. Winterland 2014 
 

A patra ediție a Târgului de Crăciun Winterland s-a desfășurat în perioada 

15-19 decembrie 2014, în holul clădirii centrale a 

Universității din Craiova și a fost organizat de Departamentul 

de Relații Internaționale, în colaborare cu Facultatea de 

Agricultură și Horticultură și cu Asociația Craiova Capitală 

Culturală Europeana 2021. Evenimentul dedicat sărbătorilor 

de iarnă și organizat cu scop caritabil, a propus vizitatorilor, 

ca în fiecare an, achiziționarea de aranjamente naturale și decorațiuni specifice 

sărbătorilor, iar fondurile adunate în urma acestui eveniment au fost donate micuței 

Ambra Maria Chirculescu, o fetiță cu grave probleme de sănătate. 

3.  Ion Cotăescu 

Matematică și 

Științe ale 

Naturii 

23.09.2015 Universitatea de Vest din Timişoara, Romania 

4.  Maria Iliescu Litere 22.09.2014 

Profesor emerit la Institutul de Romanistică 

„Franz-Leopold”, Universitatea din Innsbruck 

(Austria), Preşedinte de onoare al Societăţii 

Internaţionale de Lingvistică şi Filologie 

Romanică, membru de onoare al Institutului de 

Lingvistică „Iorgu Iordan –Alexandru Rosetti” 

al Academiei Române. 

5.  Robert Wilson Litere 26.06.2014 Watermill Center, New York 

6.  
Michael 

Dobson 
Litere 29.04.2014 

Shakespeare Institute, University of 

Birmingham, Marea Britanie 

7.  
Dumitru Horia 

Cristea 

Economie și 

Administrare

a Afacerilor 

27.03.2014 Universitatea de Vest din Timişoara, Romania 



La realizarea exponatelor de la Winterland au contribuit studenţii Facultăţii de Agricultură şi 

Horticultură, specializarea Peisagistică, coordonați de conf. Carmen Micu și Manuela Manda, cărora li s-

au alăturat patru tineri cu dizabilități de auz de la Liceul Tehnologic Special „Beethoven” din Craiova. 

De asemenea, în deschiderea Târgului de Crăciun a avut loc și un program de colinde, susținut de Corala 

Academică a Filarmonicii Oltenia. 

 

VIII. Optimizarea şi dinamizarea                                                       

cadrului de comunicare instituţională 

 

 Organizarea constantă de întâlniri şi discuţii cu Consiliul DRI 

 Afişarea cu regularitate la avizierul DRI şi pe site-ul UCv, la rubrica Relaţii Internaţionale, a 

tuturor ofertelor de burse pentru studenţii şi cadrele didactice ale UCv 

 Transmitea rapidă şi ritmică prin e-mail a tuturor informaţiilor primite de la ANPCDEFP şi de la 

parteneri actuali sau potenţiali în vederea înştiinţării prompte a studenţilor şi cadrelor didactice 

ale UCv cu ajutorul Consiliului DRI. 

 Stimularea şi susţinerea tuturor iniţiativelor transmise direct la DRI sau prin intermediul 

Consiliului DRI. 
  

IX. Acţiuni-suport ale DRI: 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

IX.1. Materiale promoționale: 
 

 

a. Afişe și alte materiale promoționale realizate pentru mediatizarea evenimentelor internaționale de 

la UCv: 
 

 Flyer pentru promovarea examenelor DELF-DALF 
 

 

 

 

 

 

  

 Template Diplomă pentru studenţii care au realizat clipul video promoțional DELF/ 

DALF.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 Logo Liceul Internațional cu predare în Limba Franceză 

 

 

 

 

 



 Afiş și pagină Facebook - Concursul Internaţional de Dramaturgie Craiova Drama 2015 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Afiş conferinţa Rencontre avec Frederic Verger – Facultatea de Litere  

Lansarea romanului Arden de Fréderic Verger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Afiş şi broşură de prezentare DHC Jocelyne Perard 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Afişe și alte materiale promoționale realizate de DRI pentru a sprijini activitatea altor 

departamente din cadrul Prorectoratului 4 – Relații Internaționale și Imagine Academică, 

respectiv din cadrul UCv: 

 

 Afiş şi flyer Concert dedicat deschiderii anului universitar 2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Afiş Conferinţa Ergonomia Activităţilor Zilnice  

 

 

 

 

 

 

 



 2 modele felicitare 8 martie 2015 – întalnire cu presa  

 

 

 

 

 

 
 

 Copertă Revista de specialitate Educaţia Mileniului Trei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Template Diplomă de excelenţă  

 

 

 

 Template Diplomă profesor emerit 

 

 

 
 

 

 Afiş lansare de carte - Mandră sa fiu rromă, de Anina Ciuciu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Invitaţie şi afiş lansare de carte – O istorie literară a vinului în România, de Răzvan 

Voncu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Afis 5 % reducere a taxei de şcolarizare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Afiş şi flyer Credite pentru studenţi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Afiş 1 an Radio Campus Craiova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Afiş şi invitaţie conferinţa Repere ale Comunismului Romanesc – Stelian Tănase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Oferirea de materiale de informare şi promoţionale realizate la nivelul DRI tuturor celor care 

solicită informaţii despre UCv (Primăria municipiului Craiova, facultăţi, departamente, cadre 

didactice care pleacă cu mobilităţi, visiting professors, participanţi la conferinţe/ evenimente 

internaţionale organizate de/la UCv). 

d. Oferirea de suport lingvistic pentru susţinerea oricărei iniţiative care vizează implementarea  

strategiei de internaţionalizare a UCv. 

e. Oferirea de consultanţă în vederea promovării şi realizării de proiecte în cadrul programului 

ERASMUS+. 

 

 


