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ANUNȚ

Universitatea din Craiova, Prorectoratul Relaţii Internaţionale şi Imagine Academică,
Departamentul de Relații Internaționale, organizează examen pentru promovarea pe postul de
secretar IS (3 posturi):
Examenul va avea loc în data de 27.01.2022, la ora 10.00, în sala 445 – Clădirea Centrală
a Universității din Craiova (Strada A.I. Cuza, nr. 13), și va consta în susținerea unei probe scrise.
Rezultatul examenului va fi afișat în data de 27.01.2022.
Anexăm bibliografia și tematica de examen.
Important: Eventualele contestații se depun în maxim 24 de ore de la afișarea rezultatelor
(28.01.2022) la Secretariatul Prorectoratului de Relații Internaționale și Imagine Academică,
Clădirea Centrală a Universității din Craiova, Strada A.I. Cuza, nr. 13, Sala 430 și se soluționează
pe data de 31.01.2022.

PRORECTOR,
Prof. univ. dr. Nicu PANEA

BIBLIOGRAFIE
-

Regulament de organizare și Funcționare al Departamentului de Relații Internaționale al
Universității din Craiova;
Regulament de organizare a mobilităților internaționale la Universitatea din Craiova;
Condiții de admitere la studii a studenților români de pretutindeni la studii universitare în
România;
Condiții de admitere la studii a studenților străini din state terțe la studii universitare în
România;
Erasmus+ Programme Guide, version 1 (2022)/24.11.2021;
Regulament Bourses de recherche doctorale et de post-doctorat «Eugen Ionescu»;
Regulamentul privind aplicarea sistemului de credite transferabile la Universitatea din
Craiova;
Regulamentul privind recunoașterea rezultatelor perioadei de studii în străinătate în cadrul
Programului ERASMUS+/ în cadrul unor mobilități nereglementate;
Carta Universității din Craiova (2020-2024);
Planuri Operaționale 2020 și 2021 pentru Departamentul de Relații Internaționale al
Universității din Craiova.

TEMATICĂ
1. Organizarea internă a Universității din Craiova.
2. Strategia UCv în domeniul relațiilor internaționale.
3. Prezentarea noului program ERASMUS+ pentru perioada 2021-2027. Noi principii de
funcționare și organizare.
4. Bursele Eugen Ionescu. Prezentarea acestui tip de burse, beneficii pentru cercetarea
francofonă.
5. Condițiile de acceptare a cetățenilor străini la studii universitare în România.
6. Condiții de admitere a studenților români de pretutindeni la studii universitare la
Universitatea din Craiova.
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