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PRORECTORAT 4  
RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI IMAGINE ACADEMICĂ 

  
 

OBIECTIVE 
Prorectoratul RIIA s-a constituit într-o structură complexă, capabilă să concretizeze 

liniile strategice stabilite în Planul strategic al UCv (2012-2016), în Planul operaţional al 
UCv pentru anul 2014 şi în Indicatorii de performanţă stabiliţi de Rectorul UCv.  

 
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 ale Universității 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 
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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 interesați, 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 informare 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 împărtășit 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 
beneficiat 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 
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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 evenimentului, 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 selecț ie 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 Dezvoltării 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.  
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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 încheiate 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. 
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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: 
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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. 
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Acț iuni:  

ü 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. 
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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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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; 

Algeria	  ,	  5	   Albania,	  2	  

Armenia,	  1	  

Bulgaria,	  2	  
China	  ,	  2	  

Coasta	  de	  Fildeş,	  1	  

Coreea	  de	  Sud,	  2	  

Franţa,	  6	  

Italia,	  2	  
Germania	  ,	  2	  Grecia	  ,	  2	  

India,	  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	  
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• 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 Technology din China şi Universitatea din Craiova.  
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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 
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IV. Proiecte internaţionale 
IV.1. Proiecte internaț ionale ale Universităț ii 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 pentru 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 pentru 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. 
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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 găzdui în 2015, după Universitatea "Alexandru Ioan 
Cuza" din Iași (11 bursieri) și Universitatea  Babès-Bolyai din Cluj Napoca (4 bursieri).  

 
 

 
 

66%	  
10%	  

24%	  

Burse	  Eugen	  Ionescu	  
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CANDIDATURES EUGEN IONESCU 2014 – 2015 ACCEPTÉES APRÈS LA 
SELECTION FAITE PAR L’AUF 

 

N
° 

Type de 
bourse 

Nom et 
Prénom 

Pays et 
Établissemen

t d'origine  

Responsable 
scientifique 

Période du 
stage 

Intitulé projet 
de recherche 

1 doctoral
e 

KANEV  
Damyanov 
Dragomir 

Bulgarie 
Université de 

Plovdiv 
"Paisii de 
Hilendar" 

Cristiana 
TEODORESCU  

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 doctoral
e 

RYNKEVYCH  
Natalia 

Sergiivna   

Ukraine 
Prydniprovska 

Académie 
d'Etat de 

Génie Civile 
et 

d'Architecture 

Adriana  
BURLEA 
ȘCHIOPOIU 

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 
ȘCHIOPOIU 

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 
TEODORESCU 

01.04.2015 
30/06/2015 

(3 mois) 

Les particularités 
graphostylistiques des 
textes écrites dans la 
presse française 
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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 spiritualității româneşti. 
Organizarea cursurilor este structurată pe trei niveluri (începători, mediu, 
avansat), având ca scop învăţarea limbii române şi/sau perfecţionarea cunoștințelor 
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. 
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VII. Acț iuni 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 
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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 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 Universității 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 
interesați, 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 
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fără frontiere în ştiinţa şi educaţia interculturală”. Din delegaţie au făcut 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.  Emma 
Nicholson 

Drept și 
Științe 
Sociale 

19.03.201
5 

Baroanã de Winterbourne, membru al 
Camerei Lorzilor din Parlamentul Britanic 

2.  Eleftherios 
Thalassinos 

Economie și 
Administrare
a Afacerilor 

19.03.201
5 

Universitatea din Piraeus, Departamentul 
de Studii Maritime, din Grecia 

3.  Jocelyne 
Pérard 

Agricultură și 
Horticultură 

13.11.201
4 

Université de Bourgogne, France, 
Fondatrice et Présidente de la Chaire 

UNESCO  « Culture et Traditions du Vin » 

4.  Dušan 
Repovš 

Matematică 
și Științe ale 

Naturii 

25.09.201
4 

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 

5.  Ion 
Cotăescu 

Matematică 
și Științe ale 

Naturii 

23.09.201
5 

Universitatea de Vest din Timişoara, 
Romania 

6.  Maria 
Iliescu Litere 22.09.201

4 

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. 

7.  Robert 
Wilson Litere 26.06.201

4 Watermill Center, New York 

8.  Michael 
Dobson Litere 29.04.201

4 
Shakespeare Institute, University of 

Birmingham, Marea Britanie 

9.  
Dumitru 

Horia 
Cristea 

Economie și 
Administrare
a Afacerilor 

27.03.201
4 

Universitatea de Vest din Timişoara, 
Romania 
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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 

 

      
 
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 

Craiova 1962 și Departamentul de Relații Internaționale al 
Universității din Craiova și a avut ca sponsor Atelierul de Nuntă. 

Materiale de informare realizate de Departamentul de Relații Internaționale: 
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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. 
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. 
 
Materiale de informare realizate de Departamentul de Relații Internaționale: 
 

     
 
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 promoț ionale: 
 

a. Afişe și alte materiale promoționale realizate pentru mediatizarea evenimentelor 
internaționale de la UCv: 
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• 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 
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• 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 – întâlnire cu presa  
 
 

 
 
 
 

• Copertă Revista de specialitate Educaţia Mileniului Trei 
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• 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 
 
 

 
 
 
 
 
 

• Afiș 5 % reducere a taxei de şcolarizare 
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• 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+. 
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DEPARTAMENTUL DE PUBLICAŢII ŞI MIJLOACE DE 
INFORMARE 

 

4.1. Organizare DPMI 

Director: Conf. univ. dr. Titela Vîlceanu 

4.2. Structura departamentului: 

o Grupul de experţi: revizori lingvistici: Conf. univ. dr. Monica Tilea, Lect. univ. dr. 
Ana Maria Trantescu, Lect. univ. dr. Sorin Cazacu, Lect. univ. dr. Daniela Rogobete, 
Lect. univ. dr. Cosmin Dragoste, Asist. univ. dr. Oana Duţă, Lect. univ. dr. Anca 
Păunescu 
 

4.3. Activitate DPMI 
 
4.3.1. Elaborare/participare la elaborarea de materiale de prezentare și de promovare 
a Universităț ii din Craiova: 
o Elaborarea Albumului de prezentare a Universității din Craiova (înregistrat cu nr. 

7766/21.03.2014), ca răspuns la adresa Ministerului Educației Naționale 
31370/26.02.2014 (martie 2014). 

o Elaborarea Broșurii de prezentare a facultăților pentru Albania (iunie 2014). 
o Elaborarea Broșurii Universității din Craiova, ediția revizuită 2014 (octombrie 

2014). 
o Elaborarea materialului de prezentare a Universității din Craiova, în cadrul 

proiectului Craiova capitală culturală europeană 2021 (noiembrie 2014). 
o Elaborarea Broșurii Student la Universitatea din Craiova (februarie 2015). 

 
4.3.2. Participare la organizarea de evenimente:  
o Participare la semnarea parteneriatului strategic între Universitatea din Craiova și 

Ford Romania S.A.. 
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o Participare la organizarea acţiunii de promovare a Universităţii din Craiova prin 
vizite în licee având ca obiectiv informarea cadrelor didactice şi părinţilor cu privire 
la status-ul și oferta educațională actuală a universităţii (20.05.2014). 
 

o Participare la încheierea acordului de parteneriat între Universitatea din Craiova și 
Direcția Județeană a Arhivelor Naționale Dolj (23.05.2014) și obținerea de 
informații și fotografii referitoare la Universitatea din Craiova (perioada de derulare 
a parteneriatului: 23.05.2014 – 31.12.2014). 

o Participare la organizarea evenimentului Mândră 
să fiu rromă. De la Faţa Luncii la Sorbona: un 
destin de excepţie, eveniment organizat de UCv 
(27.06.2014). 
 
 
 
 

o Participare la organizarea expoziţiei ,,Culorile 
Ortodoxiei Polonia”, organizat de UCv, Holul 
Central al Universităţii din Craiova (02.07.2014). 
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o Participare la organizarea evenimentului Noaptea cercetătorilor, organizat de UCv, 
în Holul Central al Universităţii din Craiova (26.09.2014). 

  

o Participare la Deschiderea anului universitar 2014-2015, organizat de UCv, în Sala 
Albastră al Universităţii din Craiova (01.10.2014). 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  

o Participare la organizarea evenimentului Craiova Multicultural Day, organizat de 
UCv, în Holul Central al Universităţii din Craiova (11.10.2014). 
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o Participare la Conferința de presă la 
sediul companiei Ford, susținută de 
Rectorul  Universității din Craiova, 
prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănișor și 
de dl. Jan Gijsen, Preşedintele Ford 
România (21.10.2014). 

o  
 

o Participare la evenimentul Expo 
Haloween, organizat de UCv, în 
Holul Central al Universităţii din Craiova (31.10.2014); 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Participare la organizarea evenimentului Winterland, organizat de UCv, în Holul Central 
al Universităţii din Craiova (15.12.2014). 

  

4.3.3. Participare la elaborarea de documente și desfășurarea de activităț i în vederea 
consolidării și extinderii relaț iilor internaț ionale ale Universităț ii din Craiova: 
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o Responsabil privind dezvoltarea relațiilor de cooperare interinstituțională cu China 
în vederea perfecționării calității procesului educațional și științific – persoană de 
contact: Conf.univ.dr. Titela Vîlceanu. 

o Promovarea cursurilor de limba chineză organizate pentru studenții și cadrele 
didactice ale Universității din Craiova, lector Kwok Charis (din 25.02.2014); 

o Organizarea vizitei delegației de la Universitatea Guandong din China (vizită care a 
avut loc în data de 18.11.2014). 

o Inițiere contact și propunere de colaborare ca răspuns la adresa nr. 1102/08.12.2014 
înaintată de către Direcția Generală Relații Internaționale și Europene, Ministerul 
Educației Naționale, privind posibilitatea de a dezvolta parteneriate de colaborare 
cu instituții de învățământ superior din China, Central China Normal University. 

o Responsabil privind dezvoltarea relațiilor de cooperare interinstituțională cu 
Comisia Fulbright Romania. 

 

4.4. Centrul de traduceri Translatio: 

o Organizarea grupului de traducători – interpreţi: Lect. univ. dr. Ana Maria 
Trantescu, Lect. univ. dr. Sorin Cazacu, Lect. univ. dr. Daniela Rogobete, Asist. 
univ. dr. Oana Duţă, Asist. univ.dr. Diana Oțăt;  
Grupul extins de traducători – interpreţi: studenţi ai specializării Traducere-
Interpretare, Masterului Limba engleză şi limba franceză. Traducere şi 
terminologie juridică europeană. 

o Organizarea şi gestionarea activităţii de traducere - Colecţia Repere: 2 traduceri din 
franceză, 2 traduceri din engleză, și revizie lingvistică.  

o Traducerea în limba engleză a materialelor de prezentare și promovare a Universității  
din Craiova: Broșura Universității din Craiova, ediția revizuită 2014, Broșura 
Student la Universitatea din Craiova;Traducerea documentelor oficiale (acte de 
studii) pentru beneficiari externi – 15 contracte de prestări servicii. 

o Realizarea contractelor de traducere şi a proceselor verbale de predare-primire. 
o Organizarea de servicii de traducere şi de consultanţă lingvistică în limba engleză sau 

în altă limbă de circulaţie internaţională în vederea publicării articolelor ştiinţifice în 
reviste de specialitate sau alte publicaţii (volume colective, volume ale unor 
conferinţe internaţionale, antologii etc.) indexate în baze de date internaţionale. 
Consultanţa lingvistică incluzând și traducerea normelor de redactare şi publicare, 
precum şi gestionarea corespondenţei cu editorul până la acceptarea versiunii finale a 
articolului (4 articole). 

o Realizarea traducerii documentelor operaţionale pentru diverse entităţi UCv: posturi  
didactice scoase la concurs, contracte etc. 

o Realizarea versiunii în limba română şi în limba engleză a invitaţiilor către diverse 
entităţi pentru participarea la evenimentele organizate de UCv: invitaţii către 
ambasade, felicitări etc. 
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o Servicii de traducere și interpretariat în cadrul manifestărilor organizate de UCv sau 
în parteneriat cu UCv:  

§ realizarea traducerii de documente și servicii de interpretariat la întâlnirile 
bilaterale: delegaţii ale mediului de afaceri – Ford S.A. Romania etc.; 

§ organizarea și monitorizarea echipei de traducători-interpreți pentru 
Conferința Internațională a Facultății de Economie și Administrarea 
Afacerilor - iConEc 2014, Universitatea din Craiova, (28.03.2014); 

§ organizarea și monitorizarea echipelor de traducători-interpreți pentru 
Festivalul Internațional Shakespeare, ediția a IX-a, Craiova-București, (23.04 
- 4.05.2014); 

§ organizarea și monitorizarea echipelor de traducători-interpreți pentru 
Congresul Internațional ISUD 2014, organizat de Facultatea de Drept și 
Științe Sociale, Universitatea din Craiova (4 – 7.07.2014); 

§ decernarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universității din Craiova Prof. 
emerit Jocelyne  PERARD de la Universitatea din Bourgogne, Dijon, Franța 
(13-14.11.2014); 

§ simpozionul Internațional „SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN 
AGRICULTURE AND HORTICULTURE”, ediția a II-a, organizat de 
Facultatea de Agricultură și Horticultură, Universitatea din Craiova (13-
14.11.2014); 

o Participare la întâlnirile de lucru cu reprezentanţi ai companiei FORD România 
S.A., în vederea prestării de servicii de training lingvistic pentru angajaţii FORD 
România S.A. şi elaborarea designului curricular aferent unor programe de formare 
centrate pe nevoile și interesele companiei (martie 2014, mai 2014, ianuarie 2015). 

o Participare în cadrul evenimentului Craiova Drama 2015 – traducere Call for 
Papers, și asumarea traducerii lucrărilor care vor fi selectate în vederea publicării 
într-un volum la editura Universitaria (februarie 2016). 
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DEPARTAMENTUL DE RELAŢII PUBLICE ŞI IMAGINE 
ACADEMICĂ (DRPIA) 
 
 
1. Scurtă prezentare 
 
1.1 Obiective  

Departamentul de Relaţii Publice şi Imagine Academică al Universităţii din Craiova 
are ca obiective esenţiale: 

ü promovarea unei strategii de prezentare a misiunii, a obiectivelor şi a 
performanţelor Universităţii; 

ü sensibilizarea şi conştientizarea unui public larg, din ţară şi din străinătate, cu 
privire la excelenţa condiţiilor de studiu şi de cercetare oferite de 
Universitate; 

ü prezentarea standardelor de calitate în care se încadrează activităţile 
comunităţii universitare, ca garanţie a performanţelor în educaţie şi cercetare;  

ü promovarea valorilor educaţionale, ştiinţifice, culturale, precum şi a tradiţiilor 
Universităţii;  

ü stimularea excelenţei individuale, prin prezentarea realizărilor unor 
personalităţi academice marcante ale Universităţii; 

ü prezentarea relaţiilor internaţionale ale Universităţii şi a ofertei de cooperare 
academică cu instituţii similare din străinătate.  

 Departamentul Departamentului de Relaţii Publice şi Imagine Academică asigură o 
relaţie constantă şi onestă cu reprezentanţii presei, prin furnizarea către aceştia de informaţii 
publice, de interes mediatic, în special prin:  

ü invitarea reprezentanţilor presei la evenimente importante din viaţa universităţii;  
ü organizarea conferinţelor de presă susţinute de reprezentanţii abilitaţi ai conducerii 

universităţii;  
ü redactarea comunicatelor şi a informaţiilor de presă, asigurând, totodată, şi difuzarea 

acestora către mass – media;  
ü elaborarea agendei media a rectorului şi prorectorilor;  
ü monitorizarea zilnică a presei scrise;  
ü susţinerea şi realizarea unor evenimente, acţiuni, cu impact social, economic şi 

mediatic, adresate potenţialilor candidaţi, studenţilor, mediului academic, din 
cercetare şi economie, pentru a menţine în actualitate şi pentru a dezvolta imaginea 
Universităţii.  

 
1.2. Organizare şi conducere  
  

Departamentul de Relaţii Publice şi Imagine Academică este coordonat de conf. univ. 
dr. director Cristian Valeriu Stanciu şi are în organigramă un post de referent: Georgiana 
Stănescu (ofiţer de presă). Departamentul de Relaţii Publice şi Imagine Academică ţine 
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legătura cu facultăţile/departamentele de la nivelul facultăţilor prin responsabilii pentru 
asigurarea imaginii academice din fiecare facultate, desemnaţi de colectivele respective. 

Departamentul de Relaţii Publice şi Imagine Academică are în subordine Comisiile 
de Relaţii Publice şi Imagine Academică organizate la nivelul facultăţilor. Consiliul pentru 
Relaţii Publice şi Imagine Academică are rol consultativ şi este format din responsabilii 
pentru asigurarea imaginii academice din fiecare facultate a Universităţii.  
 

Organigramă Departamentul de Relaţii Publice şi Imagine Academică 
 

 
 
2. Activităţi  
   

Departamentul de Relaţii Publice şi Imagine Academică a redactat şi trimis 
instituţiilor media locale şi naţionale 152 de comunicate de presă, în perioada martie 2014 –  
martie 2015. 
           
Grafic I. Evoluția anuală a numărului de comunicate de presă în perioada 2012-2015 
 

 
 

PRORECTORAT IV 
RELAŢII 

INTERNAŢIONALE ŞI 
IMAGINE ACADEMICĂ	  

Consiliul pentru Relaţii 
Publice şi Imagine 

Academică	  

Departamentul de 
Relaţii Publice şi 

Imagine Academică	  

Facultăţi 
Departamente	  

75	  

115	  

152	  

0	  
20	  
40	  
60	  
80	  
100	  
120	  
140	  
160	  

anul	  2012-‐	  2013	   anul	  2013-‐	  2014	   anul	  2014	  -‐	  2015	  



 127	  

Fiecare eveniment organizat de departamentele sau cele 10 facultăţi ale Universităţii 
au fost puse în valoare prin prisma redactării textelor şi conexiunilor făcute cu alte 
evenimente care sunt de interes mediatic (ex.: evenimentul legat de studenţii care oferă 
gratuit meditații elevilor de liceu; subiectul a fost prezentat în contextul rezultatelor 
dezastruoase de la Bacalaureat şi astfel interesul presei a fost mult mai mare, iar la 
eveniment au fost prezenţi numeroşi jurnalişti).  
 În perioada menţionată au fost organizate 11 conferinţe de presă la care au participat 
reprezentanţi din mass media naţională şi locală. De asemenea, departamentul a facilitat 
accesul organizatorilor de evenimente din UCV către  mass media prin asigurarea spaţiului 
de emisie în cadrul emisiunilor de ştiri la posturile locale precum Digi24 Craiova, TeleU, 
TVR Craiova, GTV sau Oltenia Tv.  
 Totodată, în perioada sesiunilor de admitere din iulie 2014, respectiv septembrie 
2014, DRPIA a sprijinit facultăţile pentru a beneficia de mediatizare, prin transmiterea 
zilnică de comunicate de presă. 

În această perioada, relaţia cu cei 48 de jurnalişti acreditaţi pe lângă Universitatea din 
Craiova a fost una foarte bună, iar pentru menţinerea şi îmbunătăţirea ei au fost organizate 
evenimente în cadru formal şi informal.  
 Reflectarea în mass-media a evenimentelor Universității din Craiova a fost una foarte 
bună, după cum demonstrează și cifrele atașate: 
 
1. Gazeta de Sud - 154 articole publicate (print şi online)  
2. Cuvântul Libertăţii – 148  articole publicate (print şi online)  
3. Lupa – 147 articole publicate (print şi online) 
4. Craiova Forum - 98 articole publicate (online)  
5. Oltenaşul - 72 articole publicate (online)  
6. Micapi – 23 articole publicate online 
7. Noua Presă – 31 articole publicate (online)  
8.  Jurnalul Olteniei – 24 articole publicate (online) 
9. Adevărul – 7 articole publicate (online) 
10. Mediafax – 6 articole 
11. Agerpress – 5 articole  
 
Grafic II. Reflectarea în mass-media a evenimentelor Universității din Craiova 
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Iniţiative:  

• a fost creată și dezvoltată o pagină instituțională Facebook a Universităţii din 
Craiova pe care au fost postate evenimente importante ale Universităţii din Craiova, 
aşa cum au fost reflectate în presa locală; la ora actuală, pagina este urmărită de 
3.220 de persoane, iar numărul acestora este în continuă creștere;  

• toate evenimentele organizate la Universitatea din Craiova au fost postate pe site-ul 
oficial a instituției ( secțiunea Media), pentru a asigura o maximă vizibilitate a 
acestora; 

•  evenimentele au fost promovate și prin mijloacele media proprii (Radio Campus, 
Tele U); 
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EDITURA UNIVERSITARIA 
 

6.1. Desfăşurarea activităţii  

 A fost semnat contractul de asociere în participaţiune cu numărul 2660 din data de 
23.05.2012, având ca părţi, pe de o parte, în calitate de asociat participant, pe Universitatea 
din Craiova şi, pe de altă parte, în calitate de asociat administrator, pe Pro Universalis. 
Obiectul de activitate al asocierii îl constituie desfăşurarea în comun a  activităţii de editare, 
tipărire şi distribuţie de carte universitară, 

• Editarea se va face sub denumirea „Editura Universitaria”, iar cesionarea drepturilor 
de autor se va face către Asociere (iar nu exclusiv către unul dintre asociaţi), conform 
unui model de contract aprobat de reprezentanţii asociaţilor. 

• În principiu se va urmări utilizarea capacităţii tipografiei din Craiova, în funcţie de 
volumul şi condiţiile tehnice. 

• Cota de participaţie la beneficiile şi pierderile rezultate din desfăşurarea activităţii 
comerciale care face obiectul prezentului contract, este următoarea: 

 50%  PRO UNIVERSALIS 
 50%  UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

• Conducerea asocierii se realizează printr-un consiliu director, alcătuit din două 
persoane, câte una desemnată de fiecare asociat, acestea urmând a lua decizii 
împreună. Asociatul administrator a desemnat ca reprezentant ce desfăşura activitatea 
în concret a asocierii şi exercită atribuţiile specifice pe dl Nicolae Cîrstea, iar 
asociatul participant pe dl Lucian Săuleanu. 
 

6.2. Deschiderea de librarii 
 
a. Librării proprii.  

 
Pentru a facilita accesul studenţilor la materialele didactice şi pentru ca acţiunile de 

vânzare să respecte prevederile legale în vigoare, în cadrul asocierii în participaţiune au fost 
introduse ca aport din partea Pro Universalis o serie de librării proprii, in cele mai importante 
facultăţi din cadrul universităţii. 

Nr. Crt. Facultatea Localitatea Adresa 
Spaţiu 
( mp) 

1 Clădirea Centrală Craiova Al. I. Cuza, nr. 13 23 
2 Agricultură Craiova Libertăţii, nr. 19 10 
3 Inginerie Electrică Craiova Decebal, nr. 107 8 
4 Economie Dr.-Turnu-Severin Călugăreni, nr. 1 10 
5 Educaţie Fizică Craiova Sediu editură 13 
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b. Distribuţia unor titluri reprezentative la nivel naţional: 

Beneficiind de contractele existente între asociatul administrator şi cele mai 
reprezentative librării la nivel naţional, titlurile Editurii Universitaria sunt distribuite în 
condiţiile comerciale de care beneficiază asociatul administrator. Mai jos se regăseşte lista 
librăriilor : 

Societate Librărie Adresa Oraş 
Sedcom 
Suceava Arena Mall Arena Mall Bacău 
Sedcom 
Suceava Iaşi ERA SHOPPING PARK Iaşi 

Sedcom Iași Librăria nr 5 B-dul Carol I, Corp B, Universitatea “Al.I. 
Cuza” Iaşi 

Sedcom Iași JUNIMEA Piaţa Unirii, nr. 4 Iaşi 
RolcrisImpex Rolcris Str.  Alexandru  Ioan Cuza, nr 13 Bucureşti 

Bibliostar 
Mihai 
Eminescu  Bd. Regina Elisabeta, nr 16 Bucureşti 

DMD Expo Top DMD B-dul Tomis, nr 67 Constanţa 
Esotera Esotera Str. Lucian Blaga, Nr 10 Timişoara 
LIBRARIA 
CORINA 

LIBRARIA 
CORINA Str.  Mihai Eminescu, nr. 2 Arad 

Sedcom 
Suceava 

River Plaza 
mall River Plaza Mall 

Rm. 
Vâlcea 

Sedcom 
Suceava 

Promenada 
Mall Promenada  Mall Sibiu 

Libris Braşov 
Librăria Sf. 
Iosif Str. Mureşenilor Nr. 14 Braşov 

 

6.3. Participarea la târguri de carte 
cea mai recentă: 
Caravana Gaudeamus, Craiova, 25 februarie 2015 - 1 martie 2015 

ü 10 lansări de carte; 
ü distincție obținută: Diploma pentru stimularea interesului pentru lectură 

în rândul studenților.  
 
6.4. Cărţi publicate 

2014 

Cursuri universitare 44, dintre care 18 reeditări 
In afara colecţiilor 57 
Colecția Didactica limbilor 1 
Colecţia  Repere 2 
Total general 104 
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6.5. Realizări 
6.5.1. Premii obţinute 
A.  Premiul "Educaţia", Caravana Gaudeamus - Carte de 
învăţătura 2013, Craiova, 27 februarie - 3 martie 2013 
 

 

 

 

B. Diploma, conferită Editurii Universitaria pentru 
participarea de înaltă ţinută la Târgul Internaţional de 
Carte Librex, 6-10 martie 2013, Iaşi 

 

 

C. Premiul "Ioan Petru Culianu" pentru cea mai 
importantă editură care promovează istoria 
culturii şi civilizaţiei, Târgul Internaţional de 
Carte Librex, 6-10 martie 2013, Iaşi. 

 

 

 

D. Premiul ”Educația”, Caravana Gaudeamus, 
Craiova, 26 feb. ‒ 2 mart. 2014, Teatrul Național 
Craiova. 

 

 

 

6.5.2. Acreditări 

În urma evaluării aplicaţiilor depuse pentru recunoaşterea de către Consiliul Naţional al 
Cercetării Ştiinţifice a editurilor, Editura Universitaria a obţinut următoarele rezultate 
(valabile 4 ani de zile, în condiţiile respectării conduitei editoriale): 
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• Evaluarea din 2011 
o Domeniul Limba şi literatura romană – Categoria B (http://www.cncs-

nrc.ro/wp-content/uploads/ 2011/12/dom_ed._7.pdf) 
o Domeniul Limbi şi literaturi străine – Categoria B (http://www.cncs-nrc.ro/wp-

content/uploads/ 2011/ 12/dom_ed_8.pdf) 
• Evaluarea din 2012  

(http://www.cncs-nrc.ro/wp-content/uploads/2012/12/edituri-11-dec-2012.pdf) 
o Domeniul Filosofie – categoria C 
o Domeniul Istorie şi studii culturale– categoria C 
o Domeniul Teologie – categoria B 
o Domeniul Artele spectacolului – categoria B 

 
Cărț i publicate în 2014 (selectiv) 

Anca Ceauşescu, Simona 
Lazăr 

Habitatul din Câmpia Olteniei din preistorie până la începutul 
epocii contemporane 

Badea Lucian Dicționarul unităților de relief ale României 
Negrea Xenia,  
Raduica Ionut 

România: starea națiunii. 2013 

Popovici Dorin Mircea Realitate virtuală si augmentată 
Ciolacu Filip Gabriel,  
Crăciunoiu Nicolae 

Teoria așchierii 

Sorin Mănoiu Olaru,  
Mircea Niţulescu 

Cercetări în robotica hexapodă 

Dănișor Gheorghe Dincolo de logos 
Stănescu Marius Marinel, 
Bagnaru Dan Gheorghe 

Studiu computațional al unor ecuații diferențiale si integro-
diferențiale. Aplicații in mecanica 

Stănescu Marius Marinel,  
Bolcu Dumitru 

Analiza spectrala pentru o clasa de operatori integro-diferențiali 

Bădescu Ilona,  
Popescu Mihaela (coord.) 

Studia linguistica et philologica. In honorem prof.univ.dr. Michaela 
Livescu 

Sulea-Iorgulescu Constantin Cercetări privind realizarea unui sistem informatic integrat pentru 
monitorizarea unităţilor de lansare a rachetelor antigrindină 

Stăiculescu Oana Optimizarea costului calității: secretul unui business de succes 
Cosulschi Mirel Algoritmica grafurilor si aplicații 
Popovici Norina Cinci provocări inedite ale managementului 
Dinu Dana (coordonator) Hippika. Calul in istoria omului 
Duță Ilona Identitate si intimitate. Corp(us)ul elegiac al literaturii latine 
Petrişor Militaru (ed.) Suprarealismul lui D. Trost 
Bălosu Cornel,  
Nicolae Mihai (editori) 

Cultura populară la români. Context istoric şi specific cultural 

 

Colecția Logosfera 

Buzera Cristina Limbajul prozei fantastice a lui Mircea Eliade 
Opran Rodica Elena O analiza semiolingvistică a titlului de presa 



 133	  

 

Colecția Etudes francaises 

Dascălu Ioana-Ruxandra Cultura Animi. Manual de limba si cultura latina 
Dumitra Baron Les gammes de litterature. Chroniques de lecture et etudes 

litteraires 
Chapelan Mihaela (coordinateur) Partages genres de l'espace 
Lefter Diana-Adriana La littérature des lumieres. Auteurs, idees, pistes de lecture 
 

Colecția Motricitate umana 

Amzăr Elena Luminița Instruirea programată in jocul de volei 
Enescu-Bieru Denisa Importanta programelor de recuperare kinetica in 

patologia cardiovasculara 
Cojanu Florin  Prescripții metodologice ale proiectării jocului de baschet 

în educația fizică școlară 
Niculescu Mugurel, Niculescu Ionela 
Ioana, Rada Larisa 

Fundamentele jocului de volei 

 

Lista titlurilor publicate în 2014 

Nr. 
crt. 

ISBN Autor Titlu 

1 978-606-14-0797-2  Popescu Eugenia Confesiuni 
2 978-606-14-0798 

9  (ISBN de volum) 
Ivanov Virginia Aplicaţii în Mathcad şi Matlab. Vol. II  

(ISBN gen. 978-973-742-648-2) 
3 978-606-14-0799-6  Sîrbu Ioana - Gabriela Prelucrarea numerică a semnalelor în 

ingineria electrică 
4 978-606-14-0800-9  Florea Silvia Intersections of Time and Value in Education 

and Cultural Narratives 
5 978-606-14-0801-6  Buzera Ion Excursuri 
6 978-606-14-0802-3  Boghici Constantina Solfegii tonale şi modale 
7 978-606-14-0803-0  Rece Alina 

 
Istoria teatrului românesc şi a artei 
spectacolului. De la origini până la 
înfiinţarea primelor teatre 

8 978-606-14-0804-7  
 

Dănişor Dan Claudiu Libertatea in capcană. Aporii ale justiţiei 
constituţionale (Coedit Universul Juridic 
ISBN 978-606-673-300-7) 

9 978-606-14-0805-4  Stanciu Valeriu 
Cristian 

Gestiunea portofoliului de titluri 

10 978-606-14-0806-1  Găina Andra Maria Comerţ internaţional 
11 978-606-14-0807-8  Sitnikov Cătălina Managementul calităţii organizaţiilor. 

Concepte, Componente, Structuri 
12 978-606-14-0808-5  Pisaroglu Oana - 

Lavinia 
Sincretismul artelor. Teatru - Dans 

13 978-606-14-0809-2  Badea Lucian Dicționarul unităților de relief ale României 
14 978-606-14-0810-8  Condei Cecilia, Dincă 

Daniela, Rădulescu 
Valentina (ed.) 

Écrivains étrangers d’expression française. 
Texte, intertexte, discours littéraire 
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15 978-606-14-0811-5  Gâţă A.,Ghazaryan M., 
Bughdaryan A., Ganea 
A.,... 

Fiches d’activités pour la compréhension 
écrite. Niveaux B1-B2 

16 978-606-14-0812-2  Trajkova M., 
Manolache S., 
Pavlovska I., Popovska 
E. 

Pour comprendre et produire des textes 
écrits en français 

17 978-606-14-0813-9  Ciolacu Filip Gabriel, 
Crăciunoiu Nicolae 

Teoria așchierii 
 

18 978-606-14-0814-6  
(ISBN general) 

Lincă Mihăiță,  
Suru Constantin Vlad 

Îndrumar de proiectare. Convertoare statice 
2 
ISBN general 978-606-14-0814-6 
ISBN de volum 978-606-14-0826-9 

19 978-606-14-0815-3  
 

Negrea Xenia, Răduică 
Ionuț 

România: starea națiunii. 2013 
(Coeditare Pro Universitaria 
ISBN 978-606-647-993-6) 

20 978-606-14-0816-0  
 

Niculescu Mugurel, 
Niculescu Ionela 
Ioana,  
Rada Larisa 

Fundamentele jocului de volei 
(Coedit Pro Universitaria 
ISBN 978-606-26-0000-6) 

21 978-606-14-0817-7  Buzera Cristina Limbajul prozei fantastice a lui Mircea 
Eliade 

22 978-606-14-0818-4  
 

Popovici Dorin Mircea Realitate virtuală și augmentată 
(Coeditare Pro Universitaria 
ISBN 978-606-647-999-8) 

23 978-606-14-0819-1  Dogaru Ion, Săuleanu 
Lucian 

Legal status of professionals and companies 
under the sway of The New Romanian Civil 
Code 

24 978-606-14-0820-7 Meghișan Georgeta-
Mădălina 

Marketingul serviciilor 
Coedit. Pro Univ ISBN: 978-606-26-0018-1 

25 978-606-14-0821-4 Parpală Emilia 
(editor) 

Identități discursive. O abordare 
comparativă și comunicațională 

26 978-606-14-0822-1 Iacob Constanța, 
Ionescu Ion,  
Avram Marioara,  
Stăiculescu Oana 

Contabilitate de gestiune. Manual universitar 
Coedit. Pro Univ ISBN: 978-606-26-0017-4 

27 978-606-14-0823-8 Bonciu Elena Resurse pentru produse alimentare ecologice 
Coedit. Pro Univ ISBN: 978-606-26-0020-4 

28 978-606-14-0824-5 Stăiculescu Oana 
Coedit. Presa Univ. 
Clujeană 
ISBN:  978-973-595-
706-3 

Optimizarea costului calității: secretul unui 
business de succes 

29 978-606-14-0825-2 Mănoiu-Olaru Sorin 
Nițulescu Mircea 

Cercetări de robotică hexapodă 

30 978-606-14-0826-9 
(ISBN de volum) 

Lincă Mihăiță 
Suru Constantin Vlad 
 

Îndrumar de proiectare. Convertoare statice 
2 
ISBN general: 978-606-14-0814-6 
ISBN de vol: 978-606-14-0826-9 

31 978-606-14-0827-6 Ungureanu Alina 
Maria 

Topics and questions for discussion in 
English Litterature and Civilization. The 
20th Century 

32 978-606-14-0828-3 Lefter Diana-Adriana La littérature des lumieres. Auteurs, idees, 
pistes de lecture 
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33 978-606-14-0829-0 Dănișor Gheorghe Dincolo de logos 
34 978-606-14-0830-6 Dascălu Ioana 

Rucsandra 
Étude sur les passions dans la culture 
ancienne et moderne 

35 978-606-14-0831-3 Boghici Constantina Zona dâmbovițeană - vatră spirituală de 
referință a neamului românesc. Ed. a II-a 

36 978-606-14-0832-0 Duicu Ioana Gabriela Podoabe din metal. Istorie și tradiție în Țara 
Românească 

37 978-606-14-0833-7 Şulea- Iorgulescu 
Constantin 

Cercetări privind realizarea unui sistem 
informatic integrat pentru monitorizarea 
unităţilor de lansare a rachetelor 
antigrindină 

38 978-606-14-0834-4 Popovici Dorin 
Mircea, Bogdan 
Crenguța, Rusu 
Andrei, Chelai Ozten,  
Nicola Aurelian 

Medii virtuale multimodale distribuite Vol. I 
Coedit: Pro Univ 
ISBN general: 978-606-26-0049-5 
ISBN de vol: 978-606-26-0050-1 

39 978-606-14-0835-1 Popovici Dorin Mircea 
(coord.), Mancaș 
Christian, Bogdan 
Crenguța-Mădălina, 
Zaharescu Eugen 

Medii virtuale multimodale distribuite.  
Vol. II 
Coedit: Pro Univ 
ISBN general: 978-606-26-0049-5 
ISBN de vol:978-606-26-0051-8 

40 978-606-14-0836-8 Amzăr Elena Luminița 
 

Instruirea programată în jocul de volei 
Coedit: Pro Univ 
ISBN: 978-606-26-0052-5 

41 978-606-14-0837-5 Cojanu Florin  
 

Prescripții metodologice ale proiectării 
jocului de baschet în educația fizică școlară 
Coedit: Pro Univ 
ISBN: 978-606-26-0053-2 

42 978-606-14-0838-2 Vitalia Ileana-
Loredana 

Consilierea carierei.  
Metode și tehnici moderne de evaluare şi 
intervenţie 

43 978-606-14-0839-9 Stănescu Marius 
Marinel,  
Bolcu Dumitru 

Analiză spectrală pentru o clasă de operatori 
integro-diferențiali 

44 978-606-14-0840-5 Stănescu Marius 
Marinel,  
Băgnaru Dan 
Gheorghe 

Studiul computațional al unor ecuații 
diferențiale și integro-diferențiale. Aplicații în 
mecanică 

45 978-606-14-0841-2 Coșulschi Mirel, 
Gabroveanu Mihai 

Practica programării în C 

46 978-606-14-0842-9 Rucsanda Mădălina 
Dana 

Iacob Mureșianu 

47 978-606-14-0843-6 Enescu-Bieru Denisa 
 

Importanța programelor de recuperare 
kinetică în patologia cardiovasculară 
Coedit: Pro Univ 
ISBN: 978-606-26-0056-3 

48 978-606-14-0844-3 Boghici Constantina Folclor muzical dâmbovițean 

49 978-606-14-0845-0 Bădescu Ilona (coord.) 
Popescu Cecilia 
Mihaela (coord.) 

Studia linguistica et philologica. In honorem 
prof.univ.dr. Michaela Livescu 

50 978-606-14-0846-7 Neacă Mitică Iustinian Electrotermie 
51 978-606-14-0847-4 Gheorghe Mihai,  

Popescu Carmen 
Îndrumar de laborator. Propagarea energiei 
electrotermice și chestiuni speciale de 
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electrotehnică 
52 978-606-14-0848-1 Rucsanda Mădălina 

Dana 
Repertoriul neocazional al folclorului 
muzical românesc – genuri vocale şi 
elemente structurale 

53 978-606-14-0849-8 
ISBN de volum 

Pîrvu Gheorghe 
(coord.) 

Cercetări doctorale în economie – vol VI 
ISBN general: 978-606-14-0424-7 

54 978-606-14-0850-4 Mihai Constantin 
 

Arca lui Nae. Perspective culturale asupra 
generaţiei ‘27 
Coedit: Presa Univ. Clujeană  
ISBN: 978-973-595-731-5 

55 978-606-14-0851-1 Tilea Monica Teorii ale receptării 
56 978-606-14-0852-8 Tilea Monica Semiotica vizualului 
57 978-606-14-0853-5 Opran Elena Rodica 

 
O analiză semilingvistică a titlului de presă 
Coedit: Pro Univ 
978-606-26-0107-2 

58 978-606-14-0854-2 Stoica Georgeta Costume tradiţionale din Gorj în Colecţiile 
Muzeului Satului / Traditional Gorj 
Costumes in the Village Museum Collections 
(Colecţia Restitutio, ed. bilingvă)  

59 978-606-14-0855-9 Duicu Sorin Sebastian Mărturii de artă şi cultură ortodoxă din 
Episcopia Alexandriei şi Teleormanului / 
Témoignages de l’art et de la culture 
orthodoxe d’Evêché de d'Alexandria et 
Teleorman (Colecţia Biserica - Centru 
spiritual al satului românesc, ed. bilingvă) 

60 978-606-14-0856-6 Baron Dumitra Les gammes de litterature. Croniques de 
lecture et études littéraires 

61 978-606-14-0857-3 Dumas Felicia Le religieux aspects traductologiques 
62 978-606-14-0858-0 Chapelan Mihaela 

(coord) 
Partages genrés de lʹespace. Conférence 
internationale Bucarest 5-6 juin 2014 

63 978-606-14-0859-7 Coşulschi Mirel Algoritmica Grafurilor şi aplicaţii 
64 978-606-14-0860-3 Srdjan Djordjevic 

(editor) 
TMG : Today and Future ISOT 2014. 
International Society Of Tensiomyography 
Rome, 24th October 2014 

65 978-606-14-0861-0 Dinu Dana (coord.) Hippika. Calul în istoria omului 
66 978-606-14-0862-7 Badea Simina Legal English – A practical Approach 
67 978-606-14-0863-4 Sandu Eugen Petre Prelegeri de folclor muzical românesc 
68 978-606-14-0864-1 ISBN general INTERNATIONAL CONGRESS – Science 

and Management of Automotive and 
Transportation Engineering S.M.A.T. 2014. 
Proceedings. 

69 978-606-14-0865-8 ISBN Tome I 
ISBN general: 978-
606-14-0864-1 

INTERNATIONAL CONGRESS – Science 
and Management of Automotive and 
Transportation Engineering S.M.A.T. 2014. 
Proceedings Tome I 

70 978-606-14-0866-5 ISBN Tome II 
ISBN general: 978-
606-14-0864-1 

INTERNATIONAL CONGRESS – Science 
and Management of Automotive and 
Transportation Engineering S.M.A.T. 2014. 
Proceedings Tome I 

71 978-606-14-0867-2 Ionică Mira Elena 
Coedit. Pro Univ. 
ISBN 978-606-26-
0121-8 

Metode de analiză și control al calității 
fructelor și legumelor proaspete și divers 
prelucrate 

72 978-606-14-0868-9 Albu Mihaela, Mari necunoscuţi ai culturii române 
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Stănişoară Codruţa-
Mirela, Zăbavă 
Camelia (coord.) 

Recuperări 

73 978-606-14-0869-6 Popovici Norina 
 

Cinci provocări inedite ale managementului 
Coedit. Pro Univ. 
ISBN : 978-606-26-0120-1 

74 978-606-14-0870-2 Domnişoru Sorin 
(coordonator), 
Criveanu Maria, 
Drăgan Cristian, 
Vînătoru Sorin,  
Drăguşin Cristina 

Contabilitate şi raportări financiare 
(Coedit ProU 
ISBN 978-606-26-0122-5) 

75 978-606-14-0871-9 Stănişoară Codruţa 
Mirela  

Highlights of British Culture and Literature: 
The Middle Age and the Renaissance – 
Interactive Readings -  

76 978-606-14-0872-6 Găvan Constantin Sisteme de producţie animală cu genotipuri 
Holstein Friză 
(coedit ProU 
ISBN 978-606-26-0129-4 

77 978-606-14-0873-3 Ghelţofan Daniela Antonimia 
O abordare sistemică şi extrasistemică 

78 978-606-14-0874-0 Oţăt Diana Insights and Functional Models in 
Translation 
Theory and Practice A Resource Book 

79 978-606-14-0875-7 Geambei Lavinia Tradiţionalism şi modernism în interbelic 
Şase trasee lirice 

80 978-606-14-0876-4 Dugăeşescu Ion 
Gligă Gheorghe 

Monografia comunei Poiana Mare - Dolj 

81 978-606-14-0877-1 Dănilă Alexandra Performanţa financiară a întreprinderii 
(coedit. ProU) 
ISBN 978-606-26-0144-7 

82 978-606-14-0878-8 Mărăşescu Amalia Main issues in teaching English for speakers 
of other languages 

83 978-606-14-0879-5 Duţă Ilona Identitate şi intimitate. Corp(us)ul elegiac al 
literaturii latine 

84 978-606-14-0880-1 Burci Iustina Terminologie geografică populară. Dicţionar 
de sinonime 

85 978-606-14-0882-5  Ilin Grozoiu Loredana-
Maria 

Concepte, credinţe şi tradiţii privind 
nemurirea sufletului şi cultul morţilor 
(coedit. ProU) 
ISBN 978-606-26-0161-4 

86 978-606-14-0883-2  Preda Anca Maurice Ravel – stil, interpretare, structură 
87 978-606-14-0884-9  Drăgulin Stela Afecţiunile profesionale ale muzicienilor 

instrumentişti 
88 978-606-14-0885-6  Ceauşescu Anca Rituri de trecere în societăţile tradiţionale. 

Naşterea 
(coedit. ProU) 
ISBN 978-606-26-0167-6 

89 978-606-14-0886-3  Boureanu Maria-
Magdalena, Dăneţ 
Cristian-Paul, 
Diamandescu Aurel, 
Ionescu Adela, 
Militaru Romulus, 

Qualitative Study of Differential Equations, 
Geometrical and Dynamical. Aspects of 
Some Mechanical Systems, Numerical 
Treatment, and Applications 
(Coeditare Pro Universitaria) 
ISBN 978-606-26-0168-3 
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Munteanu Florian, 
Popescu George, 
Popescu Marcela, 
Popescu Paul, Răcilă 
Mihaela, Vladimirescu 
Cristian 

90 978-606-14-0887-0  Chiriţescu Ileana 
Mihaela 

Le francais pour les agronomes et pour les 
horticulteurs 

91 978-606-14-0889-4  Dumitru Sorin, 
Ivănescu Mircea, 
Cojocaru Dorian 

Soluţii de acţionare şi conducere pentru 
roboţi hiper-redundanţi 
(coedit. ProU) 
ISBN 978-606-26-0171-3 

92 978-606-14-0890-0 Bălosu Cornel, Mihai 
Nicolae (editori) 

Cultura populară la români. Context istoric 
şi specific cultural 
(coedit. Presa Universitară Clujeană) 
ISBN 978-973-595-799-5 

93 978-606-14-0891-7  Militaru Petrişor 
(editor) 

Suprarealismul lui D. Trost 28-29 Noiembrie 
Craiova 

94 978-606-14-0892-4  Dascălu Ioana-
Ruscandra 

Cultura ANIMI (Manual de limba şi cultura 
latină) 

95 978-606-14-0893-1  Măniuţ-Coroiu Petruţa Tratat de forme şi genuri muzicale 
ISBN general 

96 978-606-14-0894-8  Măniuţ-Coroiu Petruţa Tratat de forme şi genuri muzicale, Vol.I 
ISBN general 978-606-14-0893-1 
ISBN volum 978-606-14-0894-8 

97 978-606-14-0896-2  Criveanu Maria 
(coordonator) 
Sandu Maria, 
Domnișoru Sorin, 
Pătruțescu Monica, 
Drăgușin Cristina 

Contabilitate financiară 
(Coeditare Pro U 978-606-26-0202-4) 
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POSTUL DE TELEVIZIUNE TELE „U” 
 

În perioada 2014-2015 postul de televiziune Tele U 
Craiova şi-a modificat grila de programe, acordând un spaţiu 
mai mare reportajelor şi emisiunilor informative. S-au 
introdus mai multe emisiuni noi în grila de programe, printre 
care amintim: Galeria personalităţilor, Economia în balanţă, 
Info Tele U, Mari Români, Străzile Craiovei. 

Emisiunile şi știrile Tele U au avut drept scop promovarea şi mediatizarea 
activităţilor care se desfășoară în cadrul Universităţii din Craiova, venind în sprijinul 
studenţilor pentru o mai bună informare, precum şi al elevilor si al părinților care sunt 
interesați de ofertele educaţionale ale facultăţilor, de dotarea şi de facilităţile oferite de 
fiecare specializare în parte.   

Tele U are producţie proprie pentru 24 de ore de emisie, emisia fiind acoperită astfel: 
12 ore - emisiuni şi 12 ore - videotext (incluzând informaţii de cultură generală, utilitate 
publică şi informaţii privind actualitatea universitară).  

În anul 2014 studioul de televiziune a realizat, în colatoare cu profesori ai mai multor 
facultăţi din cadrul Universităţii, o serie de documentare, printre care: Comorile Cernei, 
Craiova de altădată, Cetatea Sucidava, Alunecările de teren de la Breasta, Economia în 
balanţă.  

În acest an, Tele U a obținut premiul UZPR pentru 
producţii de televiziune pentru documentarul Datini şi 
Tradiţii la Baia de Arama. 

Grila postului de televiziune din anul 2014 include: 
emisiuni săptămânale (Sănătatea ta, Show Me, Ora de 
legislaţie, Univers feminin, Drumul spre succes, Destine 
populare, Universitaria, Poarta spre suflet, Conexiuni), 
emisiuni zilnice live: La obiect şi Jurnalul de ştiri zilnic, 
ce acoperă toate domeniile de interes pentru cetăţenii Craiovei. 

Enumeram câteva dintre ştirile care s-au difuzat în anul 2014 şi care au ca subiect 
activităţi ale Universităţii din Craiova: 
• Proiectul „Practicieni de succes în domeniul 

economic” a fost prezentat în cadrul ştirilor 
Tele U. Proiectul a fost unul important dat 
fiind faptul că oferă unui număr de 1000 de 
studenți și masteranzi ai Facultății de 
Economie și Administrarea Afacerilor stagii 
de practică şi orientare profesională.   

• Universitatea din Craiova prin Facultatea de 
Automatica, Calculatoare  şi Electronică a organizat în luna mai ediţia regională a 
Competiţiei Naţionale de  Robotică Educaţională  World  Robot OlympiadTM. Acest 
eveniment a fost prezentat în cadrul Ştirilor Tele U. 
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• Universitatea din Craiova şi-a premiat în luna 
iunie cei mai merituoşi studenţi şi masteranzi. 
Astfel, 52 de tineri care au obținut premii 
importante la concursurile studenţeşti 
naţionale şi internaţionale au primit diplome 
în semn de recunoştinţă pentru contribuţia 
adusă la creşterea prestigiului Universităţii 
din Craiova. O ediţie a emisiunii La obiect a 
prezentat acest eveniment. 

• Cercetătorii doctorali și postdoctorali s-au întâlnit în luna septembrie la Facultatea de 
Drept și Științe Sociale  la prima 
conferință internațională în cadrul 
proiectului strategic „Burse 
Universitare în România prin Sprijin 
European pentru Doctoranzi și Post-
doctoranzi”. Subiectul a fost dezbătut 
în emisiunea La obiect. 

• Cea de-a X-a ediție a 
Conferinţei Consorţiului de Informatizare pentru Limba Română, intitulată Resurse 
lingvistice şi instrumente pentru prelucrarea limbii române şi-a deschis  porţile la 
Universitatea din Craiova, în luna septembrie. Acest eveniment a fost prezentat pe 
larg în emisiunea Universitaria. 

• Centrul de Limbă și Cultură Poloneză s-a deschis în cadrul Bibliotecii Universității 
din Craiova. Deschiderea acestui centru care are ca scop promovarea culturii și 
literaturii poloneze a fost mediatizata în cadrul Ştirilor Tele U. 

• Universitatea din Craiova a găzduit o 
delegație de la Universitatea de Tehnologie 
din China. Întâlnirea a avut drept scop 
întărirea relaţiilor academice dintre cele 
două instituţii de învăţământ. Despre 
oportunităţile acestei colaborări s-a discutat 
în emisiunea Universitaria. 

• Facultatea de Mecanică din Craiova 
a fost gazda Congresului Internaţional 
SMAT 2014. Evenimentul a reunit sute de 
cercetători şi specialişti în domeniu din ţară 
şi străinătate, care şi-au prezentat pe 
parcursul a trei zile cele mai noi realizări 
ştiinţifice. Evenimentul a fost prezentat în 
cadrul ştirilor si în emisiunea La obiect. 
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• Facultatea de Inginerie Electrică a organizat cea 
de-a XII-a ediţie a Conferinţei Internaţionale de 
Electrotehnică Teoretică şi Aplicată. Evenimentul 
a fost difuzat integral in cadrul emisiunii 
Universitaria. 

• Facultatea de Agricultură şi Horticultură a 
organizat 

cea de-a 
doua ediţie a Simpozionului Ştiinţific cu 
participare internaţională. Cu acesta ocazie a 
avut loc şi  ceremonia de decernare a titlului 
de Doctor Honoris Causa al Universităţii din 
Craiova, dnei prof. Emerit Dr. Jocelyne 
PERARD, responsabil al Catedrei UNESCO 

« Culture et Traditions du Vin » Universitatea Bourgogne, Dijon, Franţa. 
Evenimentul a fost difuzat integral în cadrul jurnalului de ştiri. 

• Facultatea de Automaticã, Calculatoare şi 
Electronică a organizat Zilele Roboticii şi 
Mecatronicii. In cadrul emisiunii La obiect 
s-au prezentat toate activităţile care s-au 
desfăşurat pe parcursul acelor zile. 

• Facultatea de Economie şi Administrarea 
A
f

acerilor a organizat cea de-a doua ediţie 
a workshop-ul cu tema “Învățământul 
economic liceal și universitar – 
atractivitatea și perspectivele de carieră 
în rândul tinerilor din România”. Tema 
a fost dezbătută în emisiunile La obiect 
şi Universitaria. 
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DEPARTAMENTUL DE LIMBI MODERNE APLICATE 

 
MISIUNEA INSTITUŢIONALĂ 

 
În universitate, Departamentul de Limbi Moderne Aplicate îşi asumă rolul de a asigura, 

prin intermediul cursurilor şi seminarelor predate de cadrele sale didactice, complementul 
umanist necesar formării armonioase a viitorilor specialişti în diferite domenii. Astfel, 
studenţii pot beneficia de: 

1. seminarele obligatorii  şi facultative de limbi străine - anii I şi II de studiu şi, 
respectiv, anul III şi/sau IV la nivel licenţă şi anul I la nivel masterat; 

2. cursurile facultative de cultură şi civilizaţie umanistă  (română, spaniolă, engleză 
etc.) din cadrul programelor de învăţământ; 

3. cursurile facultative de tehnici de comunicare  în limbi străine; 
4. limba română (pentru studenţii străini din anul pregătitor, pentru studenţii 

Erasmus,sau cei cu burse Eugen Ionesco, care doresc sa studieze limba română). 
Dinamica studenţilor din anul pregătitor 

CICLUL          FORMA Nr. studenţi cu 
bursă şi cont 
propriu 
nevalutar 

Nr. 
Studenţi cu 
taxă în lei 

Nr. Studenţi 
cont propriu 
valutar 

 Licența Master Doctorat 50 6 50 
Medicina 39      
Ştiinţe Umaniste 20 8 2    
FEEA 5 2     
Ştiinţe exacte 4 3     
Drept 4      
Mecanica 5 1     
Ing. Electrică 5 2     
Agricultură şi 
Horticultură 

5      

EFS 4      
Muzică*Arte*Teatru 4      
TOTAL GENERAL 106      

 
În plus, este asigurată pregătirea studenţilor  în domeniului Limbi moderne aplicate. 

Aceştia sunt formaţi în domeniul traducerii şi al interpretării non literare (profil tehnico-
ştiinţific, economic, juridic etc.) şi, la sfârşitul celor trei-patru ani de licenţă şi/sau de 
masterat, se pot integra în viaţa profesională având posibilitatea de a opta, în afara carierei de 
freelance, pentru colaborări cu diferite tipuri de organizaţii, din cele mai variate domenii. Nu 
în ultimul rând, specialiştii  departamentului efectuează atât cursuri de 
perfecţionare/învăţare a limbilor străine, cât şi servicii de traducere şi interpretare 
consecutivă şi simultană, în cadrul centrului de traduceri TRANSLATIO 
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DESIGN INSTITUŢIONAL 
ü Consiliul profesoral se întruneşte lunar, pe baza unui calendar comunicat la începutul 

fiecărui semestru, pentru a rezolva probleme curente sau pentru a dezbate chestiuni de 
interes general pentru comunitatea academică (organizarea tematică a şedinţelor de 
consiliu). 

ü Echipa executivă transmite din timp, în formă electronică, către toţi membrii Consiliului, 
informaţiile necesare pentru luarea unor decizii în cunoştinţă de cauză. 

ü Secretarul  Consiliului  este responsabil  redactarea proceselor-verbale ale şedinţelor şi 
cu informarea prin e-mail a tuturor cadrelor didactice şi a studenţilor privind hotărârile 
Consiliului. 

ü Se prezintă în Consiliu rapoartele Comisiilor de specialitate, ale responsabililor în 
diverse domenii, ale reprezentanţilor studenţilor ş.a. 

 
Nr. crt. SPECIFICARE 

1 Numărul total al posturilor legal constituite- 25 
2 Numărul total al personalului cu funcţia de bază în universitate -24 

Din care Profesor- 
Conferenţiar- 
Lector/ S.L- 14 
Asistent -11 
Preparator- 

3 Numărul total al cadrelor didactice cu baza declarată la alt angajator- 1 
4 Numărul total al cadrelor didactice pe perioada determinată- 
5 Numărul total al personalului sub 35 de ani-  10 

% din total cadre didactice 
6 Numărul total al personalului cu titlu ştiinţific de doctor 

Din care Lector 14 
Asistenţi 11 

7 Numărul total al personalului didactic auxiliar 
Din care Facultăţi -1 

Administrativ-1 
8 Numărul total al personalului de execuţie- 
9 Numărul total al personalului angajat la Cămine cantine- 
10 Total personal Universitatea din Craiova - angajaţi pe perioadă -26 

 
COMISII DE SPECIALITATE 

§ COMISIA DE STUDII 
§ COMISIA PENTRU EVALUARE 
§ COMISIA PENTRU RELAŢII INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE 
§ COMISIA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 
§ COMISIA PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII 
§ RESPONSABILUL PENTRU COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE (PR) 
§ RESPONSABILUL CU TEHNOLOGIA INFORMATICĂ 

 
ü Comisiile şi responsabilii pe domenii se vor subordona Consiliului D.L.M.A.şi vor lucra 

în colaborare cu echipa executivă de conducere şi cu directorul de departament. 
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Va fi evaluată anual activitatea comisiilor şi se vor stabili obiectivele pentru anul următor. 
 
MANAGEMENT ACADEMIC ŞI DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ 
 
ÎNVĂŢĂMÂNT 

ü Oferta didactică: 
§ Sporirea şi înnoirea permanentă a ofertei didactice,orientarea ofertei 

educaţionale în raport cu nevoile de formare ale studenţilor (în raport cu cerinţele 
de pe piaţa de muncă, cu interesul în creştere pentru anumite domenii; 
promovarea unor activităţi didactice care încurajează iniţiativa, munca 
independentă, lucrul în echipă ş.a.); 

§ Promovarea dinamică a ofertei didactice (inclusiv către studenţii străini din anul 
pregătitor): afişare la aviziere, site-ul facultăţii, editarea unor fluturaşi, ghidul 
studentului, newsletter etc.; 

§ Continuarea modernizării activităţilor didactice desfăşurate la anul pregătitor de 
limba română pentru studenţii străini, precum şi pentru, pe baza experienţei 
didactice şi de evaluare acumulate; 

§ Continuarea tradiţiei Cursurilor de Vară de limbă, cultură şi civilizaţie 
românească şi sporirea vizibilităţii acestora, în contextul promovării culturii 
române în lume; 

ü Metode didactice: 
§ Extinderea formelor moderne, interactive de predare atât la cursuri, cât şi la 

seminarii (dezbateri, studii de caz, proiecte, prezentări Powerpoint, folosirea 
tehnologiei electronice în predare, cursuri online, asigurarea unor efective 
numerice adecvate grupelor de seminar, evitarea masificării învăţământului ş.a.); 

ü Evaluare: 
§ Diversificarea formelor de evaluare a studenţilor (orală şi scrisă), cu sporirea 

ponderii evaluării continue; 
§ Monitorizarea rezultatelor evaluării studenţilor după fiecare sesiune de examene; 
§ Realizarea unui ghid al examenului de licenţă; 
§ Analiza rezultatelor examenelor de finalizare a studiilor; 
§ Actualizarea grilei de autoevaluare a cadrelor didactice; 

Generalizarea practicii de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi pe bază 
de formulare anonime 
 

CERCETARE 
 

Departamentul  
de Limbi 
Moderne 
Aplicate 

Cărţi/capit
ole cărţi publicate 

Articole publicate Brevete / 
cereri 
înregistrare 
brevete/ 
produse cu 

Conferinţe 
organizate  

la 
edituri 
recunos-

în 
străină-
tate 

în 
reviste 
cotate 

în reviste 
recunoscute 
CNCS 

în 
reviste 
interna-

în vol. 
conferin-
ţe inter-
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cute 
CNCS 

ISI  B+, B şi C ţionale 
indexate 
-BDI 

naţ. sau 
naţ. 

drept de 
proprietate 
intelectuală 

 10 5 4 47 7 29 - 2 
 

Conferinţă internaţională”Limbă, cultură şi civilizaţie”,ediţia a XVIa 
Săptămâna limbilor străine, ediţia a IIa 
Şcoala de vară CONSTANTIN BRÂNCUŞI, ediţia a XVIIa 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RELAŢIA CU ADMINISTRAŢIA ŞI COMUNICARE INTERNĂ 

- Informarea constantă şi transparentă ( prin poşta electronică, în scris etc.) a cadrelor 
didactice în legătură cu deciziile luate, evenimente etc.; 
- Organizarea de evenimente (Foreign Student Day,Winterland) 
 

RELAŢIA CU MEDIILE CULTURALE, CU SOCIETATEA, VIZIBILITATE 
PUBLICĂ 

Cursuri de formare lingvistică în calitate de traineri, pentru FORD, 
ROMÂNIA, S.A. 
Ø Întărirea formelor de colaborare cu învăţământul preuniversitar; 
Ø Parteneriate cu alte universităţi, cu diverse instituţii de cultură pentru derularea 

anumitor proiecte comune;( Casa de Cultură, Traian Demetrescu, Biblioteca 
Judeţeană, Universitatea din Piteşti, Universitatea de Vest, Timişoara) 

Ø Implicarea cadrelor didactice şi a studenţilor în diverse proiecte civice; 
”Winterland”, „De inimă, pentru o Inimă” 
 

BUGET 
§ Venituri primite de la MECŞ ca finanţare de bază; 
§ Venituri provenite din taxe de studiu în lei şi valută şi taxa pentru atestatele de 

limbă română. 
ü Identificarea unor noi surse de venituri: 

o Parteneriate cu diverse instituţii pentru (co)finanţarea proiectelor de cercetare;  
pentru anumite proiecte didactice, culturale, burse de performanţă , 

o Cursuri de limba engleza pentru managerii si angajaţii SC FORD SA 
ROMÂNIA, 
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o Înfiinţarea Centrului de consultanţă al D.L.M.A. care să presteze servicii pe 
piaţa liberă (limba română pentru străini, consultanţă lingvistică în limbile 
engleză, franceză, spaniolă, etc.) 

 
 
 
 
 

PRORECTOR 4, 
RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI IMAGINE ACADEMICĂ 

Prof.univ.dr. Cristiana TEODORESCU 
  


