
NEWSLETTER
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, DEPARTAMENTUL DE RELAȚII INTERNAȚIONALE                               Nr. 2, ianuarie-martie  2016

UNIVERSITATEA
 DIN 

CRAIOVA



Newsletter Departamentul de Relații Internaționale

Universitatea din Craiova 



Newsletter DRI
Nr. 2, ianuarie-martie 2016 CUPRINS

Colectiv de redacție

Interviu: Prof. univ. dr. Nicu PANEA

Programul Erasmus+

Proiectul de Mobilitate Erasmus+ pentru studenții și 
personalul din învățământul superior 

(Acțiunea-Cheie 1)

Proiecte de Cooperare Erasmus+ 
(Acțiunea-Cheie 2, 3 și Sport)

Programul de Burse şi cooperare inter-instituţională 
finanţat prin Mecanismul Financiar SEE

Proiectul de Mobilitate în învățământul superior

Acțiuni în baza Acordurilor de cooperare 
inter-instituțională

Programul de Burse doctorale și postdoctorale 
„Eugen Ionescu”

Evenimente cu deschidere internațională

Evenimente organizate de DRI

Evenimente sprijinite de DRI

Oportunități pentru studenți

Prof. univ. dr. Nicu PANEA
Loredana MATEESCU
Gabriela-Anca MIC
Monica CRANTA
Marius GIUROIU



Newsletter DRI

Interviu: Prof. univ. dr. Nicu PANEA
Universitatea din Craiova, Newsletter Departamentul de Relații Internaționale

4

Imaginea internațională a Universității din 
Craiova a crescut constant și această creștere
se datorează unui efort susținut, unei strategii 
a instituției noastre, pe de o parte, dar 
care a fost și contextuală, pe de altă parte. 
Contextuală pentru că, în ultimul timp, la 
UCv, în urma politicilor Guvernului României, 
au venit mulți studenți străini etnici români 
din zonele limitrofe Romaniei, în general din
Bulgaria și Serbia, dar nu numai, ci și din Grecia
sau Albania, astfel încât imaginea Craiovei a
fost propagată pe această filieră, pe acest
canal de transmitere.
Un alt element care ține de strategiile noastre 
este dezvoltarea constantă a programelor de 
colaborare europeană. Și în acest caz lucrurile 
au fost făcute sistematic, au o tradiție destul 
de îndelungată și, din acest punct de vedere,
UCv este una dintre universitățile bine repre-
zentate în România la nivelul schimburilor de
studenți și de profesori. 
Al treilea element care a contribuit la 
construirea imaginii de universitate inter-
națională este dinamica relațiilor bilaterale
pe care UCv le-a intensificat în ultimul timp. 
Din punctul acesta de vedere, s-a conturat o
strategie vizibilă de universitate deschisă,
de universitate foarte grijulie cu acest 
aspect al ei, de universitate integrată în
Uniunea Europeană, care respectă princi-
piile de internaționalizare.

Nu în ultimul rând, aportul studenților
noștri este unul important. Mobilitățile
studenților noștri au constituit ele-
mentul cel mai puternic de propagare a
principiilor și valorilor internaționale
ale Universității din Craiova.

1. Care este imaginea internațională a 
Universității din Craiova?

Trend-ul de internaționalizare este 
continuu și se diversifică. Interesul 
nostru este să facem din UCv nu numai
o voce distinctă în plan european, ci și
o voce nuanțată în ceea ce privește 
calitatea sa internațională. 
Vom face același efort de a respecta
mobilitățile de la nivelul facultăților 
noastre, de a dezvolta relațiile facultă-
ților noastre cu universități partenere
noi, de a întări relațiile pe care facul-
tățile deja le au. Ne vom axa asupra
dezvoltării relațiilor bilaterale și în
special al relațiilor internaționale în
zonele non-UE, dar foarte apropiate 
de zona în care noi trăim, astfel încât
Universitatea din Craiova să capete o
personalitate concretă de lider zonal. 

2. Cum vedeți viitorul Universității 
din Craiova din punctul de vedere 
al relațiilor internaționale în 
următorii patru ani?”„Interesul nostru este 

să facem din UCv nu 
numai o voce distinctă în 
plan european, ci și o voce
           nuanțată în ceea ce
   privește calitatea sa   
         internațională. 

Profesor la Facultatea de Litere, prof. univ. dr. Nicu Panea este absolventul Facultăţii 
de Filologie din cadrul Universităţii din Craiova, specializarea Franceză-Română, și al 
Universității Bordeaux III din Franţa, specializarea Antropologie Culturală și Socială. 
Doctor în filologie şi autorul unor lucrări fundamentale pentru antropologia româ-
nească, prof. univ. dr. Nicu Panea este, în prezent, prorector cu Relații Internaționale
și Imagine Academică în cadrul Universității din Craiova.
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3. Ce măsuri intenționați să luați sau să 
impuneți în calitate de prorector pentru 
ca Universitatea din Craiova să devină o 
universitate internațională?

Este un vis mai vechi de-ale mele de a crea o 
rețea internațională gestionată de UCv sau în
cadrul căreia UCv să joace un rol determinant.
Este vorba despre un fel de universitate
virtuală balcanică în care colaborarea inter-
națională să capete un sens productiv. 
Fiecare dintre universitățile care ar putea 
intra în acest network universitar ar con-
tribui cu domeniul științific cel mai ofertant
pe care îl are astfel încât, ajutați de tehno-
logie și de legislația europeană, să oferim
zonei, nu o universitate, ci cinci, șase, șapte
universități sub același nume. 
Suntem în tratative avansate, Departamentul 
de Relații Internaționale (DRI) s-a ocupat 
constant de lucrul acesta, cu universități din
Grecia, Serbia, Bulgaria, Macedonia, Albania,
și, în foarte scurt timp, vom crea această 
rețea universitară.
Filosofia construcției acestei rețele este 
multiculturalismul. Multiculturalismul este 
filosofia lumii de astăzi, este realitatea pe 
care ne-o impune globalizarea extrem de 
rapidă, iar noi nu putem să evităm acest 
context. UCv trebuie să se rebranduiască 
sub acest semn al multiculturalismului, 
pentru că ea însăși reprezintă o zonă multi-
culturală. 
Oltenia a fost construită din punct de vedere 
cultural prin aportul multor minorități, UCv 
a construit singurul Muzeu al Minorităților 
dintr-o regiune, singurul muzeu universitar 
de acest tip, iar acesta este primul dintre 
pașii strategici pe care UCv îi face pentru a 
construi această imagine a unei universități 
multiculturale sau o universitate care este 
purtată de filosofia multiculturalismului.

Proiectele importante pe care le 
avem se circumscriu acestui program 
și constau în înființarea unui Centru 
Multicultural. Bazele acestui centru 
au fost puse cu ceva timp în urmă. 
Noi vom încerca să regândim aportul
lectoratelor străine, transformându-le 
într-o formulă mult mai eficientă, mult
mai deschisă civic, deschisă, nu doar
studenților, ci deschisă Craiovei și să
construim în acești patru ani de
mandat o altă instituție a Universității 
din Craiova, nu doar o simplă structură, 
Centrul Multicultural, care va fi purtă-
torul de mesaj, purtătorul de ideologie
și portdrapelul imaginii UCv ca univer-
sitate a multiculturalismului, dacă 
nu chiar multiculturală.   

4. Ce proiecte importante se află 
pe agenda dvs. pentru anul 2016?

5. Care sunt argumentele pe care 
veți miza pentru a atrage studenți 
străini la Universitatea din Craiova?”

„
Multiculturalismul 
este filosofia lumii
de astăzi, este realitatea 
pe care ne-o impune globa-
lizarea extrem de rapidă, 
iar noi nu putem să evităm
acest context. UCv trebuie
să se rebranduiască sub 
acest semn al multicultu-
ralismului, pentru că ea             

însăși este o zonă 
multiculturală.

Una dintre activitățile importante ale
oricărei universități este strategia,
procesul minuțios de atragere a stu-
denților. În acest sens, argumentele
sunt o bază materială foarte civilizată, 
facultăți cu profesori foarte buni, 
nume recunoscute în științele pe care
aceștia le reprezintă, o comunicare
internațională extrem de dezvoltată,
o deschidere, prin intermediul progra-
melor, cât se poate de realistă,
foarte bogată. 
De asemenea, canalele de comunicare
pe care UCv le are sau va trebui să le
creeze, să le adapteze, sunt un ele-
ment foarte important folosit în 
atragerea studenților străini. 
Este vorba despre transmiterea unei 
imagini a UCv prin intermediul tuturor
structurilor media, astfel încât ea să 
fie cu adevărat prezentă în regiune, în 
țară și la nivel internațional, pentru 
că tentația noastră este de a ieși din
bazinul tradițional de recrutare pe 
care UCv îl are.    

Centrul Multicultural 
va fi purtătorul de mesaj, 
purtătorul de ideologie 
al UCv și portdrapelul 
imaginii UCv 
ca universitate a 
multiculturalismului,
dacă nu chiar 
multiculturală. 
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În primele trei luni ale anului 2016, la nivelul facultăților s-au încheiat 
zece noi acorduri Erasmus+. 
Astfel, în perioada ianuarie-martie 2016 s-au semnat contracte
bilaterale cu următoarele universități din țările participante la 
program: 

Responsabil: Loredana MATEESCU, Biroul Erasmus+

Încheierea de acorduri Erasmus+

Universität zu Köln (Departamentul de Matematici Aplicate) 

Georg-August-Universität Göttingen (Facultatea de Teologie Ortodoxă)

Technological Educational Institute of Thessaly (Facultatea de Horticultură) 

Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara (Facultatea de Științe Sociale) 

Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto (ISCAP) 

(Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor)

Universidad Complutense de Madrid (Facultatea de Științe Sociale)

Universidad Autonoma de Madrid (Facultatea de Litere)

Universitat Politecnica de Valencia (Programe generale) 

Çanakkale Onsekiz Mart University (Facultatea de Științe)

University of Ege (Facultatea de Horticultură)

Departamentul 
de Relații 
Internaționale 
a contribuit 
la stabilirea 
a zece noi 
acorduri Erasmus+,
în perioada 
ianuarie-martie 
2016.
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Proiectul de Mobilitate Erasmus+ pentru studenții și personalul 
din învățământul superior (Acțiunea-Cheie 1)

Organizarea de mobilități outbound

Pentru cel de-al doilea semestru al anului universitar 2015-2016, Departamentul de Relații Internaționale 
a  încheiat, în perioada ianuarie-martie 2016, contracte financiare pentru 24 de mobilități studențești de
traineeship și 17 de studiu. Studenții participanți la Proiectul de Mobilitate Erasmus+ au ales ca destinație
pentru desfășurarea mobilităților lor universități din Austria, Spania, Franța, Germania, Portugalia, 
Grecia sau Turcia.
Membrii personalului universitar (academic sau administrativ) se arată din ce în ce mai interesați să 
efectueze stagii de predare sau de instruire în cadrul Proiectului de Mobilitate Erasmus+. Astfel, de la 
începutul anului universitar, personalul Universității din Craiova a efectuat 11 mobilități de predare și 33 
de mobilități de formare.

Responsabil: Marius GIUROIU, Biroul Erasmus+

În primul semestru 
al anului universitar 
2015-2016, 
103 studenți 
au plecat în 
mobilități de studiu 
(80 de mobilități) 
și plasament 
(23 de mobilități). 
Personalul UCv a realizat
7 mobilități de predare și 
16 mobilități de formare. 

A fi student Erasmus+ înseamnă, în primul rând, să fii 
independent, să te organizezi mai bine; mai înseamnă și 
zeci de prieteni din întrega lume, pe care vei face tot
posibilul să îi vizitezi cândva. 
Această exeriență m-a schimbat și m-a facut receptiv la o 
mulțime de lucruri, m-a facut mai comunicativ și mai 
sociabil, acum fiindu-mi mult mai ușor să interacționez cu
persoane noi, de diferite naționalități.
Îi sfătuiesc pe toți studenții să aplice pentru un grant 
de mobilitate Erasmus+ pentru că este life-changing! 
Nu contează neapărat țara în care vei ajunge, pentru că 
orice destinație are locurile ei specifice, care vor fi 
diferite, cu siguranță, față de cele ale României. Cel mai 
important este să-ți deschizi mintea și să profiți de toate 
posibilitățile ce ți se vor oferi în timpul acestei experiențe!

Marius SAVA, 
Facultatea de Agronomie, mobilitate de traineeship 
Università degli studi della Tuscia, Viterbo, Italia
Semestrul al II-lea, 2014-2015
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Conf. univ. dr. Gabriela IACOBESCU 
Facultatea de Științe 

Mobilitate de formare
Universitatea din Coimbra, Portugalia 

2014-2015

O recém, Coimbra! 
Am avut șansa, anul trecut, să fiu invitată patru zile la 
Universitatea din Coimbra, Portugalia, pentru un stagiu
de instruire Erasmus+. Programul a fost încărcat, am 
discutat mult pe teme de mobilități studențești, dar și 
formare de echipe pentru aplicare la competițiile de 
proiecte Erasmus+ de tip KA2 și KA3. 

Toate discuțiile au fost fructuoase: avem acum două 
studente de la facultatea noastră care au aplicat pentru 
mobilități de studiu la Coimbra, în domeniul Fizică, și am 
câștigat un proiect KA3 în care Universitatea din Craiova 
este partener.

Dar, așa cum programul Erasmus+ o cere, vizita a fost 
și una interculturală și multilingvistică. Credeți-mă, 
Coimbra în septembrie e un oraș minunat, vechi și tânăr 
în același timp. Totul se desfășoară în jurul universității, 
una dintre cele mai vechi din Europa (o clădire impozantă, 
muzeu al științelor și artelor), și totul pare un festival 
studențesc. Străduțele mici și înguste ale orașului vechi
sunt străbătute de grupuri de tineri care cântă și 
dansează în fiecare seară în toate limbile pământului,
dar mai ales în calda și muzicala limbă portugheză. 
Mă voi întoarce mereu cu drag în Coimbra!
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Prof. univ. dr. Ligia RUSU, 
Facultatea de Educație Fizică și Sport 
Mobilitate de formare
Universitatea Ruhr din Bochum, Germania
2015-2016

Programul Erasmus+, prin mobilitățile de tipul staff 
training, mi-a oferit posibilitatea de a efectua o vizită la 
Universitatea Ruhr din Bochum, Germania, în perioada 
8-21 noiembrie 2015. Activitatea de formare s-a desfășurat 
la Faculty of Sport Science - Departamentele de Medicină
Sportivă, Nutriție și Biomecanică.

Pe parcursul celor două săptămâni petrecute în mijlocul 
minunatului colectiv condus de prof. Alexander Ferrauti 
și prof. Petra Platen, am avut parte de o experiență 
interesantă, atât pe plan educațional, cât și pe plan 
profesional. Am făcut cunoștință cu modul în care își 
organizează activitatea didactică, foarte mult bazată 
pe studiul individual al studentului, care este orientat 
spre desăvârșirea cunoștințelor teoretice strâns legate de 
cele practice. M-a impresionat atenția pe care o acordă 
activității de cercetare în care sunt angrenate nu numai 
cadrele didactice, dar și studenții care participă activ la 
desfășurarea experimentelor din laboratoarele de
cercetare. 

De asemenea, consider interesant modul în care este 
realizată evaluarea resursei umane academice, evaluare
permanentă, care îi obligă să fie într-o continuă 
activitate de perfecționare, de implicare în activități
didactice și de cercetare, care le permit creșterea 
vizibilității la nivel internațional. 

Cele două săptămâni mi-au oferit ocazia de a cunoaște 
oameni încântători, cu inițiative, deosebit de serioși în
tot ceea ce întreprind, bine organizați și cărora le place
ceea ce fac. Trebuie să remarc faptul că interacțiunea cu
acest colectiv mi-a stimulat dorința de a deveni mai
creativă și mai bine organizată în munca din mediul
academic și de cercetare. 

Totul, la final, mi s-a părut mult prea scurt pentru ceea 
ce mi-aș dori să reușesc să implementez și în Universi-
tatea din Craiova, experiența universitară germană 
cu rigorile ei. 

Recomand cu căldură tuturor cadrelor didactice expe-
riența Erasmus+, ca un element important al dezvol-
tării personale, care deschide căile stabilirii unor 
contacte noi și oportunități de colaborare.
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Pe parcursul lunii martie, la Universitatea din 
Craiova au fost organizate acțiuni de diseminare a 
informațiilor cu privire la Programul Erasmus+ și a 
oportunităților privind mobilitățile de studiu și 
traineeship pe care le pot avea studenții participanți 
la acest program pentru anul universitar 2016-2017.

Departamentul de Relații Internaționale, cu sprijinul
Promotorilor Erasmus+ 2016, s-a implicat în Campania
Erasmus+, susținând sesiuni de informare tuturor 
studenților interesați de Programul de Mobilitate și 
de posibilitățile de mobilitate oferite. 

Astfel, pe data de 10 martie, a avut loc sesiunea de 
informare din cadrul evenimentului Be multicultural,
organizat la Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia
Aman, iar pe data de 26 martie, Promotorii Erasmus+ 
și membrii DRI au participat la Întâlnirea de informare
Erasmus+, organizată la Facultatea de Științe  Sociale.
Sesiuni de informare sunt programate și pe parcursul
lunii aprilie.

Promovarea Programului Erasmus+ 
și selecția studenților Erasmus+ outbound 
2016-2017

Anul acesta, 
la nivelul fiecărei facultăți, 

s-a stabilit un calendar individual, 
iar selecția studenților outbound s-a 
desfășurat, în mare parte, în martie. 

Facultatea de Agronomie,
 Facultatea de Drept, Facultatea de 

Horticultură și Facultatea de Teologie 
Ortodoxă organizează selecția 
studenților Erasmus+ pentru 

anul 2016-2017 în luna aprilie.

Programul Erasmus+
Universitatea din Craiova, Newsletter Departamentul de Relații Internaționale



Newsletter DRI 11

Promotori Erasmus+ 2016

18 Promotori Erasmus+, membri ai asociațiilor Erasmus Student
Network (ESN) din opt centre universitare din țară, au fost 
selectați de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în 
Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) în
vederea susținerii unor acțiuni de informare cu privire la 
Proiectul de Mobilitate Erasmus+ pentru studenții și personalul 
din învățământul superior în instituțiile lor de proveniență, 
dar și în centrele universitare în care nu există o secțiune ESN.

Toți Promotorii Erasmus+ au luat parte în luna ianuarie 2016 la un curs 
de formare, în cadrul căruia au fost instruiți de reprezentanți ai 
ANPCDEFP și ai organizației ESN România, pentru a susține prezentări
studenților români despre mobilitățile Erasmus+ de studiu sau de
practică și a le povesti despre propriile lor experiențe de mobilitate.
Din echipa de Promotori Erasmus+ 2016 fac parte patru studenți ai 
Universității din Craiova și, totodată, membri ESN Craiova. Cei patru 
Promotori Erasmus+ au fost beneficiari de mobilități Erasmus+ în 
anii anteriori, iar pentru sesiunile de informare din anul 2016 sunt 
responsabili de centrele universitare Craiova, Petroșani, Pitești și 
Târgu-Jiu. 
Mădălina Danilia Bera, președinte ESN Craiova, Rafael Brăiloiu, 
vice-președinte Marketing, Alexandru Văleanu și Marius Sava, 
membri activi, sunt Promotorii Erasmus+ care au organizat, alături
de Departamentul de Relații Internaționale, evenimente de informare
și diseminare la nivelul Universității din Craiova.
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„Cei patru membri ESN Craiova au devenit Promotori Erasmus+ în urma 
unui seminar de pregătire care a avut loc la București. Timp de trei zile, 
aceștia au învățat despre Programul Erasmus+ și despre mobilități și 
au fost instruiți cu privire la tehnicile de Public speaking. La finalul 
training-ului, membrii ESN au pus în practică ceea ce au învățat și și-au 
pregătit prezentările Programului și a propriei lor secțiuni pe care le-au 
prezentat în fața formatorului, de la care au primit feedback. Toți pro-
motorii au fost selectați din rândul membrilor ESN în urma unui interviu,
iar una dintre condițiile pe care trebuiau să o îndeplinească era aceea 
de a fi beneficiat de o mobilitate în cadrul Programului Erasmus+.
Eu am fost și anul trecut promotor Erasmus+ și pentru că mi-a plăcut
foarte mult această experiență, întrucât am reușit să conving mulți 
studenți să plece în mobilitate, am luat decizia de a participa și anul
acesta la formarea organizată de ANPCDEFP”.

„În cadrul proiectului Promotori Erasmus+ 2016 au fost organizate 
sesiuni de informare la Facultatea de Științe Sociale din cadrul UCv, 
la Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova și în cadrul 
evenimentelor NGO Fest și Be multicultural. 
Astfel, am avut posibilitatea de a prezenta Programul Erasmus+ tuturor
studenților interesați, care s-au arătat foarte deschiși cu privire la 
informațiile oferite. Au avut loc și sesiuni de întrebări, care au oferit 
răspunsuri clare cu privire la nelămuririle oricărui student. 
Sunt sigur că, în urma acțiunilor organizate de noi,  studenții prezenți 
s-au hotărât în număr mare să beneficieze de oportunitățile 
Programului Erasmus+”.    

Mădălina Danilia BERA,
Facultatea de Drept 

Marius SAVA,
Facultatea de Agronomie 
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„Prima prezentare la care am participat în calitate de promotor a 
fost chiar la UCv, în cadrul evenimentului NGO Fest, aceasta fiind și 
prima prezentare a Programului Erasmus+ la nivel național în cadrul 
proiectului Promotori Erasmus+ 2016 și a avut loc la scurt timp după 
formarea noastră de la ANPCDEFP. 
O altă prezentare pe care am susținut-o a avut loc la Universitatea 
Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu unde au fost prezenți peste 120 de 
studenți și a făcut parte din seria de evenimente organizate la nivel 
național, Erasmus Open Doors”.  

Rafael BRĂILOIU, 
Facultatea de Automatică, 
Calculatoare și Electronică

Alexandru VĂLEANU, 
Facultatea de Drept  

„În luna aprilie, Promotorii Erasmus+ urmează să efectueze prezentări 
și în cadrul Facultății de Drept, unde ne așteptăm să participe un număr 
foarte mare de studenți. Pe lângă promotori, vor avea intervenții și 
foști studenți Erasmus+, invitați de către coordonatorul Erasmus+ al 
facultății, dar și studenți străini care efectuează, în prezent, mobilități 
de studiu la Facultatea de Drept. 
În viitor urmărim să participăm, alături de DRI, la cât mai multe târguri 
și evenimente educaționale la nivel local, dar să ne implicăm și în
promovarea Programului Erasmus+ în rândul elevilor de liceu, aflați 
în an terminal. În acest sens, ESN Craiova a contactat Inspectoratul
Școlar Județean Dolj, în vederea stabilirii unui parteneriat, dar și 
trei colegii de renume din Târgu-Jiu, respectiv C.N. Spiru Haret, 
C.N. Ecaterina Teodoroiu și C.N. Tudor Vladimirescu”. 

Email: promotorierasmus@craiova.esn.ro
Facebook: ESN Craiova

Website: www.craiova.esn.ro
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Organizarea de mobilități inbound

Numărul de mobilități Erasmus+ realizate 
de studenții străini la UCv a înregistrat 
o creștere semnificativă, de 55%, față de 
anul trecut, de unde reiese interesul în 
continuă creștere manifestat de studenții
de la universitățile partenere ale UCv 
pentru programele de studiu oferite de 
instituția noastră. 
În plus, pentru anul universitar 2016-2017,
21 de studenți din Franța, Italia, Spania,
Portugalia și Turcia au fost deja nominali-
zați pentru a efectua o mobilitate la UCv,
în cadrul Programului Erasmus+. 

Numele meu este Hakan și vin din Turcia. 
Pentru mine, Erasmus+ reprezintă o oportunitate imensă de a 
învăța, a socializa și a interacționa cu oameni din toată lumea. 
Acest program este mai mult decât un schimb universitar. 
Atunci când iei decizia de a efectua o mobilitate Erasmus+, ești, 
totodată, de acord să împărtășești cu alți oameni cultura,
limba, obiceiurile și stilul de viață propriu, iar acest lucru te 
dezvoltă și îți lărgește orizonturile.
Erasmus+ este un program atât de instructiv încât după doar 3 luni 
petrecute la UCv am decis să îmi extind mobilitatea pentru întregul 
an universitar pentru a profita din plin de această oportunitate cât 
încă mai aveam ocazia. Acum nu am niciun regret că am luat această
decizie. Într-un timp atât de scurt am reușit să îmi fac mulți prieteni,
să trăiesc experiențe și să îmi creez amintiri de neuitat din tot ceea 
ce a însemnat experiența mea Erasmus+ la UCv. 
Sunt sigur că voi profita din plin de mobilitatea mea Erasmus+ și că 
nu voi rata nicio ocazie să descopăr acest oraș minunat care are 
atât de multe de oferit.
Vă mulțumesc pentru șansa pe care mi-ați acordat-o!

Hakan ŞAHIN
Marmara Üniversitesi, Turcia 

Mobilitate de studiu la Facultatea de Horticultură
2015-2016Responsabil: Gabriela-Anca MIC, Biroul Erasmus+

    În anul academic 2015-2016, 
  UCv este gazda a 64 de studenți                            

Erasmus+ din Spania, Grecia, 
Franța, Italia, Cehia,

     Croația, Turcia, fiind realizate 
    47 de mobilități de studiu și 
 17 mobilități de traineeship.

Programul Erasmus+
Universitatea din Craiova, Newsletter Departamentul de Relații Internaționale
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Am aplicat pentru un stagiu practic la Universitatea 
din Craiova, în cadrul Facultății de Mecanică, fiind 
îndemnați de prieteni care au beneficiat de același 
tip de mobilitate în trecut și care au fost extrem de 
încântați de experiența trăită. Aveam certitudinea 
că vom putea realiza un stagiu de cercetare eficient, 
fiind îndrumați de profesori competenți care ar putea
să ne ajute să dobândim cunoștințele necesare în 
domeniul nostru de interes – Studiul materialelor. 
Craiova are multe obiective turistice care stârnesc 
interesul și curiozitatea vizitatorilor, sunt multe 
locuri care merită văzute aici, locuri ca Parcul Nicolae 
Romanescu, multe clădiri frumoase ce datează din
epoca regimului comunist și clădiri religioase, care 
se impun printr-o arhitectură impresionantă și 
complexă. În ceea ce privește viața în Craiova, 
diversitatea serviciilor oferite este aceeași cu cea cu 
care suntem obișnuiți. Diferența este că în Craiova 
poți face tot ce vrei, dar la un cost mult mai mic 
decât în Franța. 

Emmanuel LOUASSIER și Sylvain HAAS, 
Universitatea din Bourgogne, Franța, 
Mobilitate de traineeship la Facultatea de Mecanică, 
Semestrul al II-lea, 2015-2016

Numele meu este Maria-Roza și sunt din Grecia. 
Studiez Producția vegetală la T.E.I. of Thessaly.
Dl. Alex Papachatzis, profesor al facultății la care 
studiez în Grecia și coordonatorul Erasmus+ mi-au 
vorbit despre Universitatea din Craiova și despre 
colaborarea fructuoasă dintre cele două instituții. 
În plus, unul dintre colegii mei, care efectuase deja 
o mobilitate Erasmus+ la UCv, mi-a oferit informații 
despre profesori și despre cursurile pentru care pot 
să optez. Așa că am ales Universitatea din Craiova.
Acum locuiesc în Craiova de aproape 2 luni. Este un 
oraș superb! Îmi place foarte mult centrul vechi, 
dar cel mai mult îmi plac Parcul Nicolae Romanescu
și Grădina Botanică. În plus, românii m-au surprins cu 
adevărat. Sunt oameni prietenoși, dispuși să ajute
chiar dacă nu vorbim aceeași limbă.

Maria-Roza KATSIMPALI, 
T.E.I. of Thessaly, Grecia,
Mobilitate de studiu la Facultatea de Agronomie, 
Semestrul al II-lea, 2015-2016
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Programul Erasmus+
Universitatea din Craiova, Newsletter Departamentul de Relații Internaționale

Rezultate selecție aplicații 
Proiecte de Mobilitate în domeniul învățământului superior 
(Acțiunea KA103), 2016-2017

Rezultatele selecției aplicațiilor de Proiecte de 
Mobilitate în domeniul universitar, depuse la termenul 
de 2 februarie 2016, pentru anul universitar 2016-2017,
au fost publicate pe site-ul www.erasmusplus.ro pe 
data de 25 februarie 2016.  

Aplicaţia depusă de Universitatea din Craiova în cadrul 
Proiectului de Mobilitate Erasmus+ pentru studenții și 
personalul din învățământul superior, cu scopul obţinerii
finanţării pentru derularea mobilităţilor studențești și 
ale personalului din învățământul universitar cu ţările 
participante la program, pentru anul universitar 
2016-2017, a fost aprobată pentru finanţare.

Valoarea grantului acordat Universității din Craiova 
pentru implementarea Proiectului de Mobilitate 
Erasmus+ în anul 2016-2017 este de 580.525 Euro. 

Erasmus+
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Proiecte de Cooperare Erasmus+ 
(Acțiunile-Cheie 2, 3 și Sport)

Până la finalul lunii martie 2016, Departamentul de 
Relații Internaționale a contribuit, conform Procedu-
rilor privind semnarea Scrisorilor de Mandat în 
vigoare în prezent, la semnarea a șapte Scrisori de
Mandat pentru proiecte Erasmus+. 
Dintre acestea, două propuneri de proiecte au fost
inițiate de UCv în calitate de coordonator de 
proiect, în cadrul celorlalte cinci parteneriate, UCv
participând ca partener în diferite consorții.

Termene limită pentru depunerea 
aplicațiilor pentru proiecte Erasmus+

Echipele care doresc să depună aplicații 
pentru proiecte Erasmus+ în cadrul apelului la 
propuneri de proiecte pentru 2016 o pot face 
până la următoarele termene limită:

Acțiunea – Cheie 2
Parteneriate strategice în domeniul educației,                                                    
  formării și tineretului – 26 aprilie 2016
Parteneriate strategice în domeniul 
  tineretului – 4 octombrie 2016
Consolidarea capacităților în domeniul 
  tineretului – 1 iulie 2016

Acțiunea – Cheie 3
Dialogul structurat: 
  reuniuni între tineri și factorii de decizie 
  din domeniul tineretului – 26 aprilie 2016 

Sport
Parteneriate de colaborare care nu sunt           
  legate de Săptămâna Europeană a Sportului          
  2016 – 12 mai 2016
Evenimente sportive europene non-profit           
  care nu sunt legate de Săptămâna Europeană         
  a Sportului 2016 – 12 mai 2016

Sursa: eacea.ec.europa.eu
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Proiect de Mobilitate în învățământul superior
Organizarea de mobilități outbound

În urma celor două sesiuni de selecție a participanților la mobilități finanțate prin Mecanismul Financiar 
SEE, organizate la nivel instituțional de către Departamentul de Relații Internaționale, au fost selectați 
opt studenți outbound. 
În luna ianuarie au început șase dintre aceste mobilități studențești, fiecare cu o durată de cinci luni, 
din cele opt planificate în cadrul Proiectului de Mobilitate SEE 2015-2016: 

Cele două studente aflate în prezent în mobilitate de studiu la Bifrost University, Islanda, au creat 
blogul See the world, cu scopul diseminării experienței lor de-a lungul mobilității, acesta reprezentând
și un instrument valoros pentru diseminarea rezultatelor Proiectului de Mobilitate SEE. 
Adresa web la care poate fi accesat blogul este https://seetheworld437.wordpress.com/

Responsabil: Loredana MATEESCU

trei studenți de la Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică beneficiază de mobilități
de plasament la Buskerud and Vestfold University College, Norvegia;
două studente de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor efectuează mobilități 
de studiu la Bifrost University, Islanda; 
o studentă de la Facultatea de Litere este plecată într-o mobilitate de plasament la Nesna 
University College, Norvegia.

Programul de Burse şi cooperare inter-instituţională 
finanţat prin Mecanismul Financiar SEE
Universitatea din Craiova, Newsletter Departamentul de Relații Internaționale

Coordonator proiect:
Conf. univ. dr. Monica TILEA

Contact: mtilea2000@yahoo.com
Site-uri program:

www.eeagrants.org
www.see-burse.ro
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Să ajung să trăiesc într-o țară nordică a fost unul din 
visele mele încă de la începutul facultății. Mi-am dorit 
mereu să experimentez mai departe de rădăcinile mele 
latine și susțin cu tărie că a pleca cu o mobilitatea de 
plasament finanțată prin Mecanismul Financiar SEE, în 
Norvegia, a fost una din cele mai bune decizii pe care 
le-am luat vreodată! După ce ajungi să îmbrățișezi cu
inima deschisă o civilizație care nu încetează să te 
surprindă, o să privești cu mândrie noua ta abilitate de a 
înțelege alte culturi, mentalități și stiluri de viață.
Este o aventură constantă, o oscilație minunată între a 
învăța lucruri noi prin metode noi și a descoperi că 
oamenii își pot crea legături strânse indiferent de 
granițe teritoriale sau bariere lingvistice.

Andra Irina VASILE, 
Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică,
Mobilitate de plasament, 
Buskerud and Vestfold University College, Norvegia,
Semestrul al II-lea, 2015-2016

Înainte de a pleca în mobilitatea SEE m-am gândit cu ce pot
rămâne de aici, iar în momentul acela mi-am dat seama că poveștile
frumoase trebuie scrise și împărtășite pentru a le afla cât mai
multă lume. Astfel, am luat inițiativa de a crea un blog, ca un
mini-jurnal de călătorie în Islanda cu toate excursiile pe care o să 
le fac aici. Și pe lângă excursii și momente frumoase care merită 
spuse mai departe prin cuvinte și fotografii, le dai și altora o idee 
despre ceea ce înseamnă să trăiești în țările nordice, care sunt
considerate unele dintre cele mai scumpe țări, le arăți locuri
frumoase pe care le pot vizita și care merită văzute, aurore
sau oameni frumoși și deschiși, gata să te ajute atunci când ai
nevoie. Din acest motiv am creat blog-ul See the world, care
îmi va aminti de ceea ce am văzut și îi va ajuta pe cei care vor 
să vină aici să înțeleagă o părticică din frumoasa Islanda și 
pentru a bucura ochii și sufletul cititorilor cu frumoasele mele
momente petrecute aici.

Alina IVANOVICI, 
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, 
Mobilitate de studiu,
Bifrost University, Islanda,
Semestrul al II-lea, 2015-2016

În luna aprilie sunt programate să înceapă celelalte două mobilități studențești outbound prevăzute. 
Studentele beneficiare ale acestor mobilități urmează cursuri de Master la Facultatea de Economie și
Administrarea Afacerilor și vor efectua mobilități de plasament la Bifrost University, Islanda.
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Organizarea de mobilități inbound
În prezent, au loc discuţii 
pentru primirea a
nouă studenţi de la 
Sathyabama University 
din India.
Aplicaţiile pentru 
mobilitaţile studențești 
pentru anul universitar 
viitor sunt încă deschise.

În perioada 7 martie-15 aprilie 2016, Universitatea din
Craiova este gazda profesorului Mariano Rodriguez 
Gonzales de la Universidad Autonoma del Estado del 
Mexico, care desfăşoară un stagiu de cercetare la 
Facultatea de Litere, sub coordonarea domnului
prof. univ. dr. Gabriel Coşoveanu. 
Tema de cercetare aleasă este „Hermenéutica creativa
y el Homo Sacer: lo sagrado entre Mircea Eliade y 
Giorgio Agamben”. 
Mobilitatea internațională se realizează în cadrul 
acordului de cooperare inter-instituţională dintre
Universitatea din Craiova şi Universidad Autonoma del 
Estado del Mexico.
În baza aceluiași acord inter-instituțional, în primul
semestru al anului academic 2016-2017, Universitatea 
din Craiova va fi gazda a patru studenţi inbound de la  
Universidad Autonoma del Estado del Mexico, care vor
efectua mobilități de studiu la Facultatea de Litere.

Responsabil: Monica CRANTA, asistent programe extra-comunitare

Acțiuni în baza Acordurilor de cooperare
inter-Instituțională
Universitatea din Craiova, Newsletter Departamentul de Relații Internaționale
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Namaste, Bună, Hello, 
Pentru început pot spune că a veni în România şi a învăţa despre
noi culturi a fost un vis devenit realitate. A fost o oportunitate
fermecătoare şi preţioasă de care puţini studenţi din Asia pot 
beneficia. Sunt foarte bucuros că Universitatea din Craiova şi 
Sathyabama University au făcut acest lucru posibil.
Primele zile au fost grele întrucât a trebuit să mă adaptez la un 
nou climat şi un nou stil de viaţă, însă niciodată nu m-am simţit 
singur deoarece mi-am făcut o mulţime de prieteni. 
Nu mi-am imaginat vreodată că aş putea să devin parte a unei
familii atât de mari care să cuprindă tineri din diverse țări precum 
Spania, Grecia, Mexic, Italia, Croaţia, Moldova, Serbia. 
Am reuşit să legăm prietenii strânse şi să petrecem împreună
zile memorabile cu amintiri de nepreţuit.
Aş avea atât de multe să vă spun, dar simt că nu-mi sunt de ajuns 
cuvintele pentru a exprima tot ce am trăit. O să închei spunând 
că iubesc România şi oamenii buni şi generoşi pe care i-am 
întâlnit aici! Voi profita de cea mai mică oportunitate pe 
care viaţa o să mi-o ofere pentru a vizita din nou România. 

Pranjal DEY
Sathyabama University, India

Mobilitate de studiu
Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică

Semestrul I, 2015-2016

La prima impresie, 
Universitatea din Craiova a părut 

ca o clădire veche şi mare. 
Mi-a amintit de tradiţii şi studii istorice. 

Am fost sigură că o să învăţ foarte multe lucruri aici. 
Iubesc uşa mare de la intrarea principală în clădire 

şi holul central! Pentru mine este un stil diferit 
şi foarte interesant. 

Cred că sistemul de învăţământ de la Universitatea din Craiova 
este foarte potrivit pentru studenţii străini. 

Profesorii şi studenţii vorbesc foarte bine limba engleză şi 
asta m-a ajutat să mă adaptez mult mai uşor.

Cel mai frumos lucru pe care l-am găsit a fost căldura 
oamenilor de aici, care mi-au oferit sprijin continuu şi 

mi-au purtat de grijă. Nu m-am simţit exclusă, ci am putut 
să mă bucur de ceea ce înseamnă viaţa studențească 

exact ca un student român.
O să îmi lipsească sentimentul pe care l-am trăit când am 

deschis pentru prima dată uşa mare de la intrare. 

Sun Young KIM,
Kookmin University, Coreea de Sud,

Mobilitate de studiu la Facultatea de Economie 
și Administrarea Afacerilor,

Semestrul I, 2015-2016
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Organizarea de mobilități inbound

Gestionarea candidaturilor la Universitatea din Craiova

Comisia națională de selecție, reunită pe data de 12 februarie 2016, 
a atribuit 80 de burse, dintre care 39 de cercetare doctorală, 34 de
cercetare postdoctorală și 7 burse de doctorat au fost refinanțate. 
În cadrul Apelului la candidaturi de anul acesta, Biroul Europa 
Centrală și Orientală a primit 288 de candidaturi provenind de la 
candidați din 28 de țări diferite, dintre care șase țări reprezentate 
pentru prima dată în cadrul Programului de burse „Eugen Ionescu”. 
20 de universități din România vor primi în al doilea semestru bursierii 
Programului „Eugen Ionescu”. 

Universitatea din Craiova se clasează și anul acesta pe locul 3 din punctul  
de vedere al numărului de bursieri Eugen Ionescu găzduiți, după 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Universitatea 
Babèș-Bolyai din Cluj-Napoca. Astfel, în perioada 1 mai-31 iulie 2016, 
șapte bursieri Eugen Ionescu din țări precum Camerun, Liban, Togo, 
Madagascar, Tunisia și Ucraina vor efectua stagii de cercetare doctorală 
și postdoctorală la Universitatea din Craiova. Șase bursieri vor fi 
coordonați de către doamna prof. univ. dr. Adriana Burlea-Șchiopoiu
de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, și un bursier 
va lucra sub coordonarea domnului prof. univ. dr. Costin Bădică de la
Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică. 

Responsabil: Gabriela-Anca MIC, asistent programe comunitare

În 2015-2016,
Universitatea 
din Craiova 
se clasează tot 
pe locul 3 
din punctul de 
vedere al numărului 
de bursieri 
Eugen Ionescu 
găzduiți.

Programul de burse doctorale și postdoctorale „Eugen Ionescu”
Universitatea din Craiova, Newsletter Departamentul de Relații Internaționale

În 2015-2016,
Universitatea 
din Craiova 
se clasează tot 
pe locul 3 
din punctul de 
vedere al numărului 
de bursieri 
Eugen Ionescu 
găzduiți.
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Programul Eugen Ionescu, 
o provocare instituțională și personală

Experiența mea în cadrul programului Eugen Ionescu a 
debutat în anul 2014, odată cu primul bursier postdoctorand 
– Alain Etamane, de la Universitatea Yaoundé I din Camerun. 
Ulterior, în 2015, am avut șansa să lucrez cu o doctorandă 
din Ucraina (Natalia Sergiivna Rynevych, de la Academia de 
Stat „Prydniprovska” de Construcții Civile și Architectură) 
și cu un postdoctorand din Franța (Waël Bakhit, de la Uni-
versitatea din Perpignan), iar anul acesta voi colabora cu 
alți șase tineri cercetători din Camerun, Ucraina, Tunisia și 
Togo. Colaborarea cu bursierii Eugen Ionescu este o dublă 
provocare. În primul rând, este o provocare științifică,
deoarece fiecare bursier are o temă diferită de cercetare. 
În al doilea rând, culturală și umană, pentru că fiecare bursier 
provine dintr-o altă cultură, cu alte obiceiuri și cu alte
modalități de comunicare.

Prof. univ. dr. Adriana BURLEA-ȘCHIOPOIU, 
Facultatea de Economie 

și Administrarea Afacerilor

Până în prezent, am încercat, și pot să spun că am și reușit, să integrez bursierii Eugen Ionescu în comunitatea
științifică de la noi și să stabilesc legături strânse între aceștia și doctoranzii români pe care-i coordonez. 
Această tactică a dat rezultate și, la sfârșitul stagiului, bursierii au afirmat că au avut parte de o experiență 
constructivă și plăcută la Universitatea din Craiova, reușind să fructifice aceste burse prin elaborarea de 
capitole din teza de doctorat sau prin articole științifice pe care le-au publicat în reviste de prestigiu. Spre 
exemplu, primul bursier a publicat un articol în Revista Tinerilor Economiști a Universității din Craiova.

Întotdeauna am considerat că dezvoltarea mea personală depinde de nivelul organizației în care îmi desfășor 
activitatea. De aceea, provocarea de a colabora cu doctoranzi și postdoctoranzi din alte țări am considerat-o a 
fi o oportunitate pentru Universitatea din Craiova de a fi cunoscută și promovată pe plan internațional ca fiind 
o instituție cu reale posibilități de a forma resurse umane atât pe plan național, cât și la nivel internațional.
Veridicitatea crezurilor mele a fost probată prin faptul că numărul doctoranzilor și postdoctoranzilor
care au aplicat pentru o bursă Eugen Ionescu la Universitatea din Craiova a crescut semnificativ de la un an 
la altul. Mai mult, pe lângă bursierii care au fost selectați, trebuie să îi luăm în considerare și pe ceilalți, 
care nu au avut șansa să câștige, dar care au optat pentru instituția noastră și și-au manifestat, astfel,
interesul de a-și desfășura activitatea de cercetare la Universitatea din Craiova.
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Organizarea de mobilități inbound

Evenimente organizate de DRI

Evenimente cu deschidere internațională
Universitatea din Craiova, Newsletter Departamentul de Relații Internaționale

Craiova Multicultural Day 

Asociaţia Interculturală Româno-Coreeană (AIRC), Asociaţia Global Help,
prin Centrul de Informare pentru Străini Craiova (CIS) şi Universitatea 
din Craiova, prin intermediul Departamentului de Relaţii Internaţionale, 
în colaborare cu Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale Dolj, au organizat pe data de 30 ianuarie 2016, 
în Holul Central al Universității din Craiova, a treia ediţie a Zilei 
Multiculturalităţii, Craiova Multicultural Day.

Evenimentul din acest an a reunit reprezentanţi din 
16 ţări de pe tot globul, nu doar din Uniunea 
Europeană.
Alături de România, în Holul Central al Universităţii 
din Craiova au mai fost prezente țările Afganistan,
Coreea de Sud, Franţa, Mexic, Moldova, Nigeria, 
Polonia, Zimbabwe şi Comunitatea românilor de pe 
Valea Timocului. Anul acesta, și organizația AIESEC 
Craiova a participat la eveniment împreună cu 
formatorii săi străini din Brazilia, China, Indonezia, 
Peru, Turcia şi Ucraina.
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În cadrul evenimentului Craiova Multicultural Day, reprezentanții
fiecărei ţări participante au amenajat un stand de prezentare cu 
obiecte şi 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 de muzică și dansuri din diverse state. 
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Organizarea de mobilități inbound

Evenimente cu deschidere internațională
Universitatea din Craiova, Newsletter Departamentul de Relații Internaționale

Festivitatea de premiere 
pentru participanții la primul modul de limba coreeană 

Departamentul de Relaţii Internaţionale, în parteneriat 
cu Asociaţia Interculturală Româno-Coreeană (AIRC), 
a desfășurat pe data de 4 februarie 2016 festivitatea 
de premiere a participanților la primul modul de limba 
coreeană organizat la Universitatea din Craiova. 
În cadrul festivităţii de premiere, cursanţii au primit 
diplome de participare şi premii oferite de către 
Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Asociaţia
Interculturală Româno-Coreeană.

Cursul de limba coreeană a fost susţinut de cei trei studenţi
coreeni (Jae Kyeong Yeom, Sun Young Kim, Min Kyung Shin)
care au studiat pe durata primului semestru la Universitatea
din Craiova, la Facultatea de Economie și Administrarea 
Afacerilor, în cadrul acordului inter-instituţional dintre 
Universitatea Kookmin din Coreea de Sud şi Universitatea 
din Craiova.
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Be multicultural 

Evenimentul Be multicultural a fost organizat pe 
data de 10 martie 2016, la Biblioteca Județeană 
Alexandru și Aristia Aman, în sala Academician Dinu 
C. Giurescu, de către American Experience Craiova, 
Universitatea din Craiova - Departamentul de Relații 
Internaționale, ESN Craiova și AIESEC Craiova, cu
sprijinul Bibliotecii Județene. 

Be multicultural a avut ca principal scop să îi facă pe 
studenții craioveni să conștientizeze posibilitățile 
pe care aceștia le au pentru a desfășura mobilități 
de studiu și de practică și activități de voluntariat 
sau remunerate în străinătate. 

Proiectul Be multicultural s-a născut din dorința 
organizatorilor de a promova valori multiculturale 
prin prezentarea și informarea studenților asupra 
posibilităților pe care le au la dispoziție, într-o 
perioadă în care angajatorii mizează pe dezvoltarea
multi- și interculturală a potențialilor angajați. 
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Organizarea de mobilități inbound

Evenimente cu deschidere internațională
Universitatea din Craiova, Newsletter Departamentul de Relații Internaționale

Evenimente sprijinite de DRI

NGO Fest

Holul Central al Universității din Craiova a fost, pe data
de 14 ianuarie 2016, gazda Târgului de ONG-uri, 
NGO Fest. 

Evenimentul a fost organizat de asociaţia ESN Craiova
şi voluntarii EVS ai Asociaţiei ANTER, cu sprijinul
Departamentului de Relaţii Internaţionale, în vederea 
promovării în rândul studenţilor Universității din
Craiova a Programului Erasmus+ şi a oportunităţilor de 
voluntariat puse la dispoziție tinerilor, de care aceștia 
pot să profite.

Vizitatorii care au trecut pragul târgului au avut 
posibilitatea de a afla informaţii de la reprezentanţii
celor 13 ONG-uri prezente la eveniment cu privire la
mobilităţile finanţate prin intermediul Proiectului de 
Mobilitate din cadrul Programului Erasmus+ şi la 
principalele activităţi desfăşurate de organizaţiile 
prezente la târg.
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Gala ESN

Asociaţia ESN Craiova, în parteneriat cu Departamentul
de Relaţii Internaţionale, a organizat pe data de 15 
februarie 2016 cea de-a III-a ediție a Galei ESN Craiova. 
Cu această ocazie s-a sărbătorit și aniversarea unui an de 
la înfiinţarea oficială a asociaţiei ESN Craiova. 
În cadrul evenimentului, studenţii străini prezenți la acea
dată la Universitatea din Craiova cu o mobilitate în cadrul
Programului Erasmus+ au fost premiați pentru implicarea 
remarcabilă în proiectele desfăşurate la Universitatea din 

Craiova, precum şi pentru participarea 
la evenimentele internaționale organi-
zate de ESN Craiova şi Departamentul de 
Relaţii Internaţionale. Au fost premiaţi și 
cei mai activi membri ESN Craiova pentru
motivaţia şi implicarea în organizarea 
activităţilor ESN, precum şi partenerii 
şi sponosorii care au fost un sprijin pentru
organizație de-a lungul timpului. 
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International Student Identity Card (ISIC)
face parte dintr-un proiect derulat sub 
egida UNESCO, prin care studenții pot să
intre în posesia unui card de student 
recunoscut la nivel internațional în peste
130 de țări.

Cu acest card studenții pot obține diverse 
avantaje și reduceri. În România sunt în 
jur de 70.000 de studenți beneficiari ai 
unui astfel de card, iar pentru studenții 
Erasmus+ ISIC constituie un avantaj.

Studenții interesați pot aplica pentru 
obținerea acestei legitimații online, la 
adresa https://goo.gl/zzFm5s.

Apeluri deschise în prezent

1. Summer Schools at the Vrije Universiteit Brussel
2. Study in English in Lyon, France 
    (SELF program) annualization
3. Cursuri internaţionale de vară, Bulgaria
4. Soutien à la participation à l’Hackathlon de     
    Techsylvania (21-22 mai, Cluj-Napoca)
5. Bursele Fulbright Student 2017-2018
6. Calls from Aristotle University of Thessaloniki
7. International Student Identity Card

http://www.ucv.ro/international/informatii_generale/
evenimente/apeluri.php

Evenimente viitoare

1. Aniversarea a doi ani de la înfiițarea Centrului                                             
    de Limba și Cultura Poloneză din Craiova
2. Cursuri gratuite de limbi străine pentru 
    studenții Erasmus+ outbound 2016-2017
3. Înscrieri examene DELF/DALF, sesiunea iunie 2016 
4. Sesiunea de examene DELF/DALF, iunie 2016



UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
RELAȚII INTERNAȚIONALE

  Erasmus+ 
schimbă vieți, 

deschide minți!

UNIVERSITATEA
DIN

CRAIOVA

ERASMUS+
Universitatea din Craiova

Str. A.I. Cuza, nr. 13, Clădirea Centrală, Etajul II,  
Sala 445, 200585, Craiova, Dolj, ROMÂNIA 

+40 251 419 030

+40 251 419 030
relint@central.ucv.ro
Erasmus - Craiova

Departamentul de Relații Internaționale

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
RELAȚII INTERNAȚIONALE

  Erasmus+ 
schimbă vieți, 

deschide minți!

UNIVERSITATEA
DIN

CRAIOVA

ERASMUS+
Universitatea din Craiova

Str. A.I. Cuza, nr. 13, Clădirea Centrală, Etajul II,  
Sala 445, 200585, Craiova, Dolj, ROMÂNIA 

+40 251 419 030

+40 251 419 030
relint@central.ucv.ro
Erasmus - Craiova

Departamentul de Relații Internaționale



Departamentul de Relatii 
lInternationale va ureazaă 

Important: Toate drepturile sunt rezervate Departamentului de Relații Internaționale din cadrul Universității din Craiova. Atât publicația, cât și fragmente din 
ea nu pot fi reproduse fără permisiunea Departamentului de Relații Internaționale.

Design grafic: Anca-Gabriela MIC

,

,
~ ~

Departamentul de Relatii 
lInternationale va ureazaă ză 


