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I.
I.1

PROGRAMUL ERASMUS+

Înființarea Biroului Erasmus+

La solicitarea directorului Departamentului de Relații Internaționale (DRI), Senatul
Universității din Craiova, reunit în ședința din data de 29 septembrie 2015, a aprobat schimbarea
denumirii Biroului pentru programe comunitare în Biroul Erasmus+.
Această modificare a fost în acord cu dispozițiile Ordinului Ministerului Educației și Cercetării
Științifice nr. 4238/17.07.2015 privind funcționarea Birourilor Erasmus+ în cadrul instituțiilor de
învățământ superior acreditate și stabilirea atribuțiilor acestora.

I.2

Acțiunea-cheie 1: Proiectul de mobilitate ERASMUS+ pentru
studenții și personalul din învățământul superior

I.2.1. Depunerea aplicaţiei pentru pentru proiectul de mobilităţi în cadrul Programului
ERASMUS+ - Acțiunea-cheie 1: Proiectul de mobilitate ERASMUS+ pentru studenții și personalul
din învățământul superior, pentru anul 2016-2017
I. 2.2. Organizarea de activităţi suport pentru mobilităţile ERASMUS+
DRI a iniţiat şi organizat o serie de activităţi suport, în vederea informării și motivării
potențialilor beneficiari de mobilităţi ERASMUS+ pentru anul universitar 2016-2017. Aceste
activități au vizat dinamizarea schimburilor internaţionale, creşterea nivelului de competenţă
lingvistică a participanţilor la aceste schimburi, precum și o serie de competențe transversale și de
comunicare interpersonală și au constat în următoarele demersuri:
a. implementarea utilizării platformei Online Linguistic Support la nivelul Universităţii din Craiova:
acordarea licențelor de evaluare și de pregătire lingvistică pentru studenţii outbound ERASMUS+
pentru limbile engleză, franceză, italiană, spaniolă, germană şi olandeză și monitorizarea constantă
a platformei;
b. desfășurarea și monitorizarea permanentă a mecanismului Buddy System
pentru studenţii străini care studiază la UCv. Buddy System funcţionează
în 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;
c. organizarea evenimentului Welcome Days. Departamentul de Relații Internaționale a organizat în
perioada 1-13 octombrie 2015, în parteneriat cu organizația ESN
Craiova, Welcome Days, o serie de activități menite să îi ajute pe
studenții străini (Erasmus+ sau cu mobilități pe bază de acorduri de
cooperare bilaterală) aflați la Universitatea din Craiova pentru primul
semestru al anului 2015-2016 sau pentru întregul an universitar să se
integreze în mediul social, academic și cultural craiovean.
d. organizarea evenimentului Erasmus+ On Air by Radio Campus. Departamentul de Relații
Internaționale al Universității din Craiova și Radio Campus Craiova au organizat, pe data de 1
octombrie 2015, în Campusul Facultății de Drept, concertul în aer liber Erasmus+ On Air by
Radio Campus, un eveniment de promovare și popularizare în rândul studenților a programului
european de mobilități Erasmus+ și a oportunităților de care pot beneficia studenții. Pe parcursul
evenimentului au fost organizate concursuri cu premii pe teme Erasmus+.

e. organizarea Zilei Numărului European de Urgență 112. DRI a dat curs solicitării Consiliului
Național al Rectorilor, de a organiza și desfășura acțiunea de sărbătorire a
Zilei Numărului European de Urgență 112 pe data de 11 februarie 2016, ca o
acțiunea de informare a cetățenilor la nivelul Universității din Craiova. Anul
acesta, Asociația Europeană a Numărului de Urgență a propus Serviciului de
Telecomunicații Speciale ca activitatea să fie organizată sub auspiciile
proiectului de mobilitate Erasmus+. DRI a facilitat contactul cu organizatorii
și a dispus tipărirea și afișarea unor afișe cu caracter informativ în incinta
clădirilor (clădirea centrală, facultăți, cămine, cantină) din campusul
craiovean.
I. 2.3. Acorduri ERASMUS+
La nivelul DRI s-a derulat în mod constant procesul de încheiere a unor noi acorduri
Erasmus+.
La data de 15 februarie 2016, în baza de date administrată de DRI erau înregistrate acorduri
Erasmus+ cu 186 de universităţi.
Pe parcursul perioadei supuse analizei au fost stabilite 50 de noi acorduri cu prestigioase
instituții din Uniunea Europeană, astfel:
 Belgia:
Nr. crt.
1.
2.
3.


3.
4.

Universitatea parteneră
Angel Kanchev University of Ruse
Free University of Varna

Domeniul/Facultatea
Facultatea de Horticultură
Facultatea de Economie și Administrarea
Afacerilor
Kliment Facultatea de Științe Sociale (Istorie)

Sofia University St.
Ohridski
St. Cyril and St. Methodius Departamentul pentru Pregătirea
University of Veliko Turnovo
Personalului Didactic

Franţa:

Nr. crt.
1.
2.
3.


Domeniul/Facultatea
Facultatea de Teologie
Facultatea de Litere
Instituțional: mobilități de personal

Bulgaria:

Nr. crt.
1.
2.



Universitatea parteneră
Université Catholique de Louvain
Université de Liège
Vrije Universiteit Brussel

Universitatea parteneră
AgroSup Dijon
Bordeaux Sciences Agro
Université d'Artois

Domeniul/Facultatea
Facultatea de Agricultură
Facultatea de Horticultură
Facultatea de Litere

Germania:

Nr. crt.
1.
2.
3.

Universitatea parteneră
Fachhochschule Koln
Universität Kassel
Universität zu Koln

Domeniul/Facultatea
Facultatea de Științe
Facultatea de Științe
Departamentul de Matematici Aplicate



Grecia:

Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.


Domeniul/Facultatea
Facultatea de Teologie
Facultatea de Horticultură
Facultatea de Horticultură
Facultatea de Inginerie Electrica
Facultatea de Horticultură

Islanda:

Nr. crt.
1.


Universitatea parteneră
Bifrost University

Domeniul/Facultatea
Facultatea de Economie și Administrarea
Afacerilor

Italia:

Nr. crt.
1.
2.
3.


Universitatea parteneră
Università per Stranieri di Perugia
Università G. d'Annunzio di ChietiPescara
Università degli studi Magna Greciae
di Catanzaro

Domeniul/Facultatea
Facultatea de Litere
Facultatea de Științe Sociale
Facultatea de Educație Fizică și Sport

Norvegia:

Nr. crt.
1.


Universitatea parteneră
Nesna University College

Domeniul/Facultatea
Instituțional: Limbi străine, Sport

Polonia:

Nr. crt.
1.
2.


Universitatea parteneră
Opole University

Domeniul/Facultatea
Facultatea de Teologie
Facultatea de Litere

Portugalia:

Nr. crt.
1.
2.
3.


Universitatea parteneră
Aristotle University of Thessaloniki
Alexander Technological Educational
Institute of Thessaloniki
Technological Educational Institute
of Thessaly
Technological Educational Institute
of Peloponnese

Universitatea parteneră
Universidade de Coimbra
Universidade do Porto
Universidade de Lisboa

Domeniul/Facultatea
Facultatea de Științe
Încheiat la nivel instituțional pe domeniile
Litere, Științe Sociale
Facultatea de Litere

Slovenia:

Nr. crt.
1.

Universitatea parteneră
University of Primorska

Domeniul/Facultatea
Facultatea de Economie și Administrarea
Afacerilor



Spania:

Nr. crt.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.


Universitatea parteneră
Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Cordoba

Universidade da Coruna
Universidad de Castilla-La Mancha
Universitat de les Illes Balears
Universitat de Valencia
Universitat Politecnica de Valencia

Domeniul/Facultatea
Facultatea de Științe Sociale
Încheiat la nivel instituțional pe domeniile
Inginerie Mecanică, Inginerie Electrica,
Automatică
Facultatea de Drept
Facultatea de Horticultură
Facultatea de Drept
Facultatea de Științe
Instituțional – programe generale
(formare sau de tipul Staff Week)

Turcia:

Nr. crt.
1.
2.

Universitatea parteneră
Atilim University
Cankiri Karatekin University

3.

Dicle University

4.
5.
6.

Gaziantep University
Igdir University

7.

Istanbul Esenyurt Universitesi

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Istanbul Medipol University
Istanbul University
Karabuk University
Mehmet Akif Ersoy University
Suleyman Demirel University
University of Ege
Yuzuncu Yil University

Domeniul/Facultatea
Facultatea de Litere
Încheiat la nivel instituțional pe domeniile
Economie, Administrarea Afacerilor,
Agricultură, Silvicultură, Mecanică,
Geografie, Matematică
Încheiat la nivel instituțional pe domeniile
Turism, Economie, Administrarea
Afacerilor, Sociologie, Mecanică,
Matematică, Limbi străine
Facultatea de Științe
Facultatea de Litere
Facultatea de Economie și Administrarea
Afacerilor
Încheiat la nivel instituțional pe domeniile
Inginerie electrică, Științe politice,
Kinetoterapie
Facultatea de Inginerie Electrică
Facultatea de Științe
Facultatea de Inginerie Electrică
Facultatea de Științe Sociale
Facultatea de Educație Fizică și Sport
Facultatea de Horticultură
Facultatea de Științe

La fel ca și în perioada anterioară, procesul de încheiere de noi acorduri, de prelungire a celor
deja existente sau de reînnoire a celor pe cale să expire este în permanentă derulare.

Mobilităţi inbound
În cadrul Proiectului de mobilitate Erasmus+ pentru studenții și personalul din învățământul
superior, Acțiunea-cheie 1, 2014-2015, a cărui perioadă de implementare s-a încheiat la data de 30
septembrie 2015, Universitatea din Craiova a fost gazda a 35 de studenți inbound Erasmus, care au
efectuat mobilități de studiu și de instruire. Aceasta a reprezentat o creștere cu 17% a mobilităților
inbound comparativ cu anul precedent.

În cadrul Proiectului de mobilitate Erasmus+ pentru studenții și personalul din învățământul
superior, Acțiunea-cheie 1, pe parcursul primului semestru al anului academic 2015-2016,
Universitatea din Craiova a fost gazda a 26 de studenți Erasmus+ din Spania, Grecia, Franța, Italia,
Cehia, Croația, Turcia. Astfel, numărul studenților Erasmus+ înscriși în primul semestru al acestui an
la Universitatea din Craiova a înregistrat o creștere semnificativă față de semestrul I al anului trecut,
de 86%.
Șase dintre studenții prezenți și-au prelungit durata de ședere la UCv și pentru cel de-al doilea
semestru.
Alți 29 de studenți vor desfășura mobilități Erasmus+ la UCv în semestrul al doilea.
Distribuția studenților Erasmus+ inbound, pe facultăți și pe țări este reprezentată în graficele
alăturate.

Mobilităţi outbound
În cadrul Proiectului de mobilitate Erasmus+ pentru studenții și personalul din învățământul
superior, Acțiunea-cheie 1, 2014-2015, a cărui perioadă de implementare s-a încheiat la data de 30
septembrie 2015, studenții și personalul didactic și administrativ din cadrul UCv au efectuat 282 de
mobilități outbound, creșterea cantitativă față de anul precedent fiind de 6%.

De asemenea, în cadrul Proiectului de mobilitate Erasmus+ pentru studenții și personalul din
învățământul superior, Acțiunea-cheie 1, 2015-2016, a cărui perioadă de implementare a început în
luna iunie 2015, până în luna februarie 2016 s-au efectuat 92 de mobilități studențești pentru studiu și
42 de mobilități de instruire. În ceea ce privește personalul, s-au înregistrat 7 mobilități de predare și
18 mobilități de formare (de care a beneficiat atât personalul didactic, cât și cel administrativ).

Obiectivul este acela de a atinge 160 de mobilități studențești outbound la finalul anului
universitar 2015-2016.

I.2.5. Întocmirea și depunerea raportului final pentru Proiectul de Mobilitate Erasmus+ 20142015
În noiembrie 2015, echipa de implementare a Proiectului de Mobilitate Erasmus+ a realizat și
a depus raportul final pentru anul 2014-2015, completat în formă electronică în platforma on-line
Mobility Tool, potrivit reglementărilor Comisiei Europene și ale Agenției Naționale pentru Programe
Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP). Acest document este un
vector extrem de important în contextul Erasmus+, fiind unul dintre elementele în funcție de care
Agenția Națională evaluează calitatea implementării proiectului în cadrul Universității din Craiova.

I.3. Acțiunea-Cheie 2, 3 și Sport – Proiecte de cooperare Erasmus+
Universitatea din Craiova a încurajat personalul universitar să se implice în implementarea
unui număr cât mai mare de proiecte de cooperare sub egida Programului Erasmus+. DRI a oferit
asistență logistică și administrativă pentru sprijinirea acestei acțiuni, astfel că în anul universitar 20142015 Universitatea din Craiova a semnat 12 propuneri de proiecte în calitate de partener și trei
propuneri în calitate de coordonator pentru Acțiunile-Cheie 2, 3 și Sport.
I.3.1. Proiecte de cooperare Erasmus+ la UCv
În prezent, la UCv sunt implementate trei proiecte Erasmus+ pentru Acțiunea-Cheie 2, și câte
unul pentru Acțiunea-Cheie 3 și Sport.
Acțiunea-Cheie 2 – Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici
a) Generations Using Training for Social inclusion in 2020 (GUTS)
Beneficiar: Stichting Vughterstede, Vught, Olanda
Coordonator UCv: Prof.univ.dr. Radu Constantinescu, Facultatea de Științe
b) Early Mastery 21th century literacy - Learn2Code & Code2Learn How to playfully
motivate school kids to master computer programming (Early Mastery)
Beneficiar: Universitat de Girona, Spania
Coordonator UCv: Șef lucrări dr.ing. Marius-Adrian Marian, Facultatea de Automatică,
Calculatoare și Electronică
c) Acteurs du territoire pour une éducation à la citoyenneté mondiale (ACTECIM)
Beneficiar: GIPAL – FORMATION (Académie de Lyon)
Coordonator UCv: Conf.univ.dr. Monica Tilea, Facultatea de Litere
Acțiunea-Cheie 3 – Sprijin pentru reforma politicilor
Using mobile technology to improve policy Reform for Inclusion of Disadvantaged Groups in
Education (mRIDGE)
Beneficiar: Plovdiv University „Paisii Hilendarski”, Bulgaria
Coordonator UCv: Conf.univ.dr. Gabriela Iacobescu, Facultatea de Științe
Sport
Take Heart: Physical activity in patient with CHD: a collaborative partnership to identify and
share good practices among European countries (TAKE-HEART)
Beneficiar: C.O.N.I. Servizi S.P.A., Roma, Italia
Coordonator UCv: Prof.univ.dr. Ligia Rusu, Facultatea de Educație Fizică și Sport
I.3.2. Documente elaborate de DRI în vederea facilitării formalităților de participare a UCv la
proiecte Erasmus+:
 Procedură Semnare Scrisoare de Mandat în vederea participării Universității din Craiova
ca partener în proiecte ERASMUS+
 Procedură Depunere aplicații proiecte Erasmus+ de către Universitatea din Craiova

II.

ACORDURI INTER-INSTITUȚIONALE DE COOPERARE
UNIVERSITARĂ

II.1. Acorduri valabile 2015-2016
În prezent, Universitatea din Craiova are semnate 47 de acorduri inter-instituționale cu entități
din 25 de țări.

Acorduri interuniversitare aflate în vigoare în
perioada 2013 -2020
Bosnia si
Belarus, 1
Herzegovina, 1
Ungaria , 1
Turcia , 2
SUA, 1

Algeria , 6

Serbia, 1
Spania, 1

Albania, 3

Republica Moldova,
2
Rusia, 1

CoastaArmenia,
de Fildeş,1 1
Bulgaria,China
1
,2

Malaysia, 1

Mexic, 1
Liban, 1
Coreea de Sud, 2

Franţa, 4

Kazakhstan, 3

Ucraina , 1
Italia, 4

Irak, 1
India, 1

Grecia , 1
Germania , 2

II.2. Acorduri semnate în perioada 2015-2016
În perioada analizată au fost semnate următoarele acorduri inter-instituţionale:
o 14 ianuarie 2015, Acord cadru de cooperare inter-instituţională între Universitatea din
Craiova şi University of Thessaloniki, Grecia;
o 27 ianuarie 2015, Acord cadru de cooperare inter-instituţională între Universitatea din
Craiova şi Sathyabama University, India;
o 11 martie 2015, Acord cadru de cooperare inter-instituţională între Universitatea din
Craiova şi Belarusian State University, Belarus;
o 7 mai 2015, Acord cadru de cooperare inter-instituţională între Universitatea din
Craiova şi Universidad Autónoma del Estado de México, Mexic;
o 15 iunie 2015, Acord cadru de cooperare inter-instituţională între Universitatea din
Craiova şi Università per Stranieri di Perugia, Italia;
o 15 iunie 2015, Acord cadru de cooperare inter-instituţională între Universitatea din
Craiova şi Université Constantine 3, Algeria;
o 19 noiembrie 2015, Acord cadru de cooperare inter-instituţională între Universitatea
din Craiova şi Academia de Studii Economice din Moldova, Republica Moldova;
o 7 decembrie 2015, Acord cadru de cooperare inter-instituţională între Universitatea din
Craiova şi Daka High School, Albania;

o 9 decembrie 2015, Acord cadru de cooperare inter-instituţională între Universitatea din
Craiova şi University of Sarajevo, Bosnia și Herțegovina;
În prezent au loc discuţii la nivel instituţional în vederea semnării unui acord bilateral cu Qatar
University din Doha, Qatar.

II.3 Activităţi desfăşurate în cadrul acordurilor inter-instituţionale
În perioada analizată, Universitatea din Craiova a primit 11 studenți inbound în cadrul
acordurilor de cooperare inter-instituțională, astfel:
Universitatea parteneră
Universidad Autónoma
del Estado de México, Mexic
Kookmin University,
Coreea de Sud
Shatyabama
University, India
IUT de Bourdeaux,
Franţa

Tipul mobilităţii
Mobilitate de studiu inbound
(2 studenţi)
Mobilitate de studiu inbound
(3 studenţi)
Mobilitate de studiu inbound
(4 studenţi)
Stagiu de cercetare inbound
(2 studenţi)

In semestrul al doilea al anului universitar 2015-2016 se va desfăşura în cadrul Facultăţii de
Litere un stagiu de cercetare al unui profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México,
Mexic.

III.

PROGRAMUL DE BURSE ȘI COOPERARE INTERINSTITUȚIONALĂ FINANȚAT PRIN MECANISMUL
FINANCIAR SEE

III.1. Proiectul de Mobilitate în învățământul superior 2015-2016
În urma aplicației pentru Proiectul de Mobilitate, depusă de DRI în cadrul Programului de
burse şi cooperare inter-instituţională finanţat prin Mecanismul Financiar SEE, Universitatea din
Craiova a primit finanțare pentru Proiectul de Mobilitate în învățământul superior 2015-2016 în
valoare de 84.400 Euro, din care 55.600 pentru mobilități studențești și 28.800 pentru mobilitățile
personalului didactic și nedidactic.
Suma alocată de Operatorul de Program (Agenția Națională pentru Programe Comunitare în
Domeniul Educației și Formării Profesionale) Universității din Craiova pentru realizarea mobilităților
pentru anul 2015-2016 este de trei ori mai mare față de anul trecut și se constituie, astfel, într-o reușită
semnificativă a echipei de implementare a proiectului de mobilități SEE.

III.2. Mobilităţi desfăşurate în cadrul Proiectului de Mobilitate SEE
DRI a organizat selecția participanților, studenți și cadre didactice/personal administrativ în
două sesiuni.
Selecția studenților outbound
Departamentul de Relații Internaționale a organizat în luna iunie 2015 prima etapă de selecție a
beneficiarilor din cadrul Proiectului de Mobilitate în învățământul superior pentru anul universitar
2015-2016. Pentru a asigura absorbția totală a fondurilor alocate mobilităților studențești, în luna
octombrie 2015 s-a derulat o a doua etapă de selecție.
În anul academic 2015-2016 sunt prevăzute să se desfășoare opt mobilități outbound
studențești:
o trei mobilități de plasament (cinci luni/mobilitate) la Buskerud and Vestfold University
College, Norvegia;
o două mobilități de studiu (cinci luni/ mobilitate) la Bifrost University, Islanda;
o o mobilitate de plasament (cinci luni) la Nesna University College.

Selecția personalului UCv outbound
Departamentul de Relații Internaționale a organizat selecția personalului academic pentru
mobilități către parteneri în programul SEE în perioada 26.10.2015 – 03.11.2025.
În urma stabilirii rezultatelor de către comisia de selecție au fost selectați trei beneficiari care
vor efectua mobilități de formare la Buskerud and Vestfold University College, Norvegia și la Nesna
University College, Norvegia.

III.3. Verificarea Proiectului de Mobilitate SEE 2014-2015
Operatorul de Program, Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul
Educației și Formării Profesionale, a efectuat o vizită de verificare de tipul on the spot during action
pe data de 30.04.2015, la sediul Universității din Craiova, cu scopul de a evalua măsurile adoptate de
instituție pentru asigurarea cadrului necesar desfășurării activităților contractate prin Programul SEE.
În cadrul acțiunii întreprinse de ANPCDEFP, de verificare a implementării Proiectului de
Mobilitate SEE 2014-2015, au fost verificate documentele de selecție ale beneficiarilor, documentele
financiare aferente, au fost derulate interviuri cu conducerea universității, cu coordonatorul SEE, cu
echipa de implementare din cadrul DRI și cu participanții la mobilități.
În urma aplicării instrumentelor de verificare, Proiectul de Mobilitate SEE 2014-2015 a fost
declarat Proiect stabil (green).

IV.

PROIECTE INTERNAŢIONALE

DRI și-a acordat în permanență sprijinul pentru a asigura o calitate superioară a implementării
proiectelor internaționale în care este implicată Universitatea din Craiova, precum și pentru creșterea
numărului de astfel de proiecte la nivelul instituției:
a. Universitatea din Craiova este partener în Proiectul internaţional finanţat de Agence Universitaire
de la Francophonie: Renforcement de l’expérience internationale individuelle comme levier de la
politique globale de l’université, coordonat de Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, cu perioadă
de derulare 2013-2015 și buget de 25.000 EUR.
DRI a elaborat următoarele documente în cadrul acestui proiect:
o Caiet de sarcini pentru implementarea unui sistem informatic pentru gestionarea
mobilităților și activității de internaționalizare;
o Raportul final al proiectului – Analiză comparativă între Strategia de internaționalizare
propusă și rezultatele obținute.
b. Proiectul QS World University Rankings
Universitatea din Craiova a obținut clasificarea QS University Rankings în urma demersurilor
întreprinse de DRI în colaborare cu Prorectoratul Informatizare 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.
În 2015, Universitatea din Craiova a intrat în Top 150 al instituțiilor de învățământ superior
din țările în curs de dezvoltare din Europa și Asia Centrală, potrivit clasamentului pentru 2015-2016
realizat de Quacquarelli Symonds. Doar 7 universități din România se află în acest top. Astfel,
Universitatea din Craiova se află pe locul 138 în top și se alătură universităților de tradiție din
România, precum Universitatea din București (locul 36), Universitatea „Babeș-Bolyai” din ClujNapoca (locul 41), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (locul 51), Universitatea de Vest din
Timișoara (locul 58), Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (locul 62), Universitatea
Politehnică din București (locul 103).
În perioada decembrie 2015 – februarie 2016, DRI a actualizat baza de date pentru clasamentul
pentru anul 2016 al aceleiași platforme.

c. Liceul Voltaire
Universitatea din Craiova a inaugurat în septembrie 2015 Liceul Voltaire, instituție de
învătământ liceal de stat cu predare completă în limba franceză, ce funcționează sub auspiciile
Universității din Craiova și este acreditat de ARACIP.
DRI menține legătura cu GADIF și AUF, se ocupă de realizarea materialelor informative și
promoționale și se implică în organizarea de activități de promovare a imaginii liceului.

IV.2. Iniţierea unor noi colaborări internaţionale
DRI s-a implicat într-o manieră constantă în inițierea de noi colaborări internaționale, prin
intensificarea comunicării cu partenerii actuali în vederea extinderii programelor existente pe domenii
noi de specialitate.

V.

AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE (AUF)

AUF este unul dintre partenerii strategici ai UCv, instituţia noastră fiind membru titular al
Agenţiei Universitare a Francofoniei (AUF) încă din anul 1995. În perioada analizată, cele mai
importante activităţi derulate de UCv în colaborare cu AUF, cu implicarea DRI, au fost:

V.1. Realizarea bazei de date cu responsabilii departamentali de cooperarea
cu AUF
DRI a realizat o bază de date centralizată cu datele de contact ale responsabililor
departamentali desemnați în cadrul tuturor facultăților UCv, pentru cooperarea cu AUF.
DRI comunică permanent cu responsabilii departamentali și le transmite informațiile primite
de la AUF în vederea diseminării eficiente a acestora în rândul studenților și profesorilor.

V.2. Burse Eugen Ionescu
În cadrul apelului pentru anul universitar 2015-2016, Universitatea din Craiova a primit 103
candidaturi din țări precum Algeria, Maroc, Tunisia, Liban, Albania, Armenia, Republica Moldova,
Ucraina, Camerun, Coasta de Fildeș, Togo, Benin, Franța Togo, Benin, Franța.
Domeniile științifice pentru care și-au manifestat interesul candidații la aceste burse au fost:
Drept, Litere, Sociologie, Informatică, Inginerie Electrică, Economie, Horticultură.
DRI a înregistrat toate candidaturile primite și le-a transmis către Școala Doctorală și către
coordonatorii de doctorat. DRI a completat documentele Attestation d’Accueil și Protocole de
recherche pentru candidații acceptați de coordonatorii de la UCv. Aceste documente le-au fost trimise
apoi candidaților în vederea obținerii finanțării de la AUF.

VI. IMPLICAREA DRI ÎN ACȚIUNI DE ASIGURARE A
VIZIBILITĂŢII NAŢIONALE ȘI INTERNAȚIONALE A UCV
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 2015.
În perioada 13 iulie - 2 august 2015, Universitatea din Craiova a organizat cea de-a 16-a ediție
a Cursurilor de vară de limba română din cadrul Școlii de vară „Constantin Brâncuşi”. La această
ediție au participat 26 de tineri din Serbia (9), Bulgaria (5),
Italia (3), Germania (1), Polonia (2), China (1), Croaţia (2),
Slovacia (1), Cehia (1), Moldova (1).
Cursurile de vară de limba română sunt organizate
anual de Universitatea din Craiova în vederea promovării pe
plan internaţional a valorilor româneşti, dar şi ca urmare a
creşterii interesului pentru limba, cultura şi civilizaţia
românească.

VI.2. Concursul Internațional Craiova Drama 2015
Universitatea din Craiova, în parteneriat cu Asociația „Craiova Capitală Culturală Europeană
2021” și Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova, a lansat pe data de 26 februarie 2015,
Concursul Internațional de Dramaturgie – Craiova Drama 2015 – deschis dramaturgilor din întreaga
lume.
DRI s-a implicat în organizarea acestei activități astfel:
- a contribuit la redactarea regulamentului concursului și a apelului de înscriere la concurs;
- a creat și gestionat o adresă oficială de e-mail;
- a gestionat o parte dintre aplicații, clasându-le pe domenii;
- a creat și gestionat pagina de Facebook Drama 2015.

VI.2. University of Craiova Big Bike Tour
Universitatea din Craiova, în parteneriat cu S.C. DIDFIRE S.R.L., a
organizat pe data de 3 octombrie 2015 University of Craiova Big Bike Tour,
un eveniment menit să promoveze sportul și stilul de viață sănătos, mersul
pe bicicletă ca alternativă ecologică la transportul motorizat, dar şi să
militeze pentru îmbunătăţirea siguranţei în trafic în beneficiul celor care
utilizează bicicleta ca mijloc de deplasare urban.
Afișul acestui eveniment a fost conceput grafic și realizat de către
Departamentul de Relații Internaționale:

VI.3. Expoziția de fotografii Parcuri Naţionale din Polonia
Pe data de 13 noiembrie 2015, Centrul de Limbă şi Cultură Poloneză din cadrul Universității
din Craiova şi Ambasada Republicii Polone la Bucureşti au organizat vernisajul expoziției „Parcuri
Naționale din Polonia” în Holul Central al Universității din Craiova. La
eveniment au participat: E.S. Marcin Wilczek, Ambasadorul Poloniei în
România, prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănişor, rectorul Universitaţii din
Craiova, Lia Olguța Vasilescu, primarul Municipiului Craiova, Sorin
Nicolae Răducan, prefectul Județului Dolj, Ion Prioteasa, președintele CJ
Dolj, Andrzej Raj, directorul Parcului Naţional Karkonoski din Polonia.
Expoziția de fotografii „Parcuri Naționale din Polonia” este un
proiect comun al Ministerului Mediului din Polonia şi al Parcurilor Naționale.

VI.4. Un minut de tăcere în fața zidului alb al solidarității
Studenții și cadrele didactice ale Universităţii din Craiova au fost alături de Franța în
momentele dramatice cauzate de atentatele teroriste de pe data de 13
noiembrie 2015. Astfel, pe data de 16 noiembrie 2015, a fost organizat
un moment de tăcere în fața Universității din Craiova. Cu acest prilej,
participanții au avut ocazia să își exprime solidaritatea și compasiunea
față de victimele de la Paris, scriind mesaje pe zidul alb al solidarității.
Primele mesaje au fost scrise de Claire Gobaille, lector francez la
UCV și de David Montois, elev la Liceul Voltaire. Cadrele didactice și studenții au depus flori şi
lumânări în memoria victimelor atentatelor de la Paris.

VI.5. Children finding voices
Cu sprijinul Departamentului de Relații Internaționale, ESN Craiova a desfășurat în perioada
24 octombrie 2015 – 21 noiembrie 2015 proiectul social Children
finding voices. Acest proiect i-a încurajat pe studenții străini să se
implice mai mult în viața socială a Craiovei.
În cadrul acestui eveniment, studenții străini, împreună cu
membrii ESN Craiova, au cunoscut un grup de copii de la orfelinat și iau învățat diverse lucruri despre țările lor de origine și cultura lor.
Studenții străini și voluntarii ESN Craiova au organizat, de
asemenea, o serie de competiții sportive pentru copii de la orfelinat, aceștia din urmă fiind premiați cu
cărți pentru performanțele lor sportive.

VI.6 Expo Halloween 2014
Facultatea de Horticultură a Universității din Craiova, secțiile Peisagistică și Horticultură, în
colaborare cu Asociația Hortus Craiova 1962, Departamentul de Relații Internaționale, Asociația
„Craiova Capitală Europeană a Culturii 2021” și Liceul de Artă „Marin Sorescu” din Craiova, a
organizat pe data de 30 octombrie 2015, în Holul Clădirii Centrale a Universității din Craiova, cea dea treia ediție a expoziţiei dedicate sărbătorii internaționale de Halloween, Expo Halloween.
Evenimentul s-a adresat tuturor celor interesați să admire și să achiziționeze decorațiuni
specifice acestei sărbători (dovleci sculptați, lilieci, fantome, monștri), dar și decorațiuni specifice
toamnei (aranjamente florale), toate create de talentații studenți ai secției de Peisagistică.
Vizitatorii au avut parte și de o scenografie specială, din care nu au lipsit personaje macabre
(zombi, vampiri și monștri), muzică, mașini de fum și decoruri speciale.

Materiale de informare și promovare realizate de Departamentul de Relații
Internaționale:

VI.7. Winterland 2014
Pe data de 16 decembrie 2015, Universitatea din Craiova a redeschis porţile Târgului de
Crăciun, Winterland.
La Winterland au fost expuse decoraţiuni şi aranjamente naturale de Crăciun, create de
studenţii Facultăţii de Horticultură, sub atenta supraveghere a profesorilor lor coordonatori, conf. univ.
dr. Carmen Nicu şi lect. univ. dr. Manuela Mandă. La expoziție au fost prezentate și produse agroalimentare realizate de către studenții specializării Tehnologia prelucrării produselor agricole din
cadrul Facultății de Horticultură, produse cu care aceștia au câștigat diverse concursuri studențești.
În deschiderea Târgului de Crăciun a avut loc un program artistic de colinde și dansuri,
susținut de membrii Ansamblului Alunelu din Pielești (Dolj) și de elevii Liceului Voltaire.
Materiale de informare și promovare realizate de Departamentul de Relații Internaționale:

VI.8. Gala excelenței în cercetare la Universitatea din Craiova
Universitatea din Craiova a organizat pe data de 14 ianuarie 2016, la ora 17.00, la Aula
Alexandru Buia, Gala excelenței în cercetare, Ediția I, 2016. Gala și-a propus să îi aducă în prim plan
pe membrii comunității academice de la Universitatea din Craiova care au excelat pe parcursul anului
2014 prin publicarea de articole științifice în reviste de impact, prin publicarea de cărți în edituri de
mare recunoaștere internațională sau prin obținerea de brevete pentru idei și produse inovatoare.
Materiale realizate de Departamentul de Relații Internaționale:

VI.9. NGO Fest
Holul central al Universității din Craiova a fost pe data de 14 ianuarie 2016 gazda Târgului de
ONG-uri, NGO Fest.
Evenimentul a fost organizat de asociaţia ESN Craiova şi
voluntarii EVS ai asociaţiei ANTER, cu sprijinul Departamentului de
Relaţii Internaţionale, în vederea promovării în rândul studenţilor a
programului Erasmus+ şi a oportunităţilor de voluntariat existente în
Craiova.
Tinerii vizitatori care au trecut pragul târgului au avut
posibilitatea de a afla informaţii de la reprezentanţii celor 13 ONG-uri
prezente cu privire la mobilităţile finanţate prin Proiectul de Mobilitate din cadrul programului
Erasmus+ şi la principalele activităţi desfăşurate de organizaţii.

VI.10. Prezentarea apelurilor pentru proiectele AUF
Universitatea din Craiova, în parteneriat cu Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF), a
organizat pe data de 1 februarie 2016, în Sala Albastră a Universității din
Craiova, prezentarea apelurilor pentru proiectele lansate de AUF la
începutul anului 2016. Evenimentul a fost adresat atât cadrelor didactice, cât
şi studenţilor. Prezentarea a fost susţinută de doamna Liliana Lupuşor,
responsabilă de proiecte în cadrul AUF, Biroul pentru Europa Centrală şi de
Est.

VI.11. Inaugurarea campusului Facultății de Mecanică
Universitatea din Craiova a inaugurat noile laboratoare, spații de învățământ și de cazare de la
Facultatea de Mecanică. Pe data de 10 februarie 2016 a avut loc evenimentul festiv de inaugurare, la
care au participat, alături de decanul Facultății de Mecanică, prof. univ. dr. Nicolae Dumitru și
rectorul Universității din Craiova, prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănișor, personalități precum
viceprimarul Craiovei, Mihai Genoiu, președintele Consiliului Național al Rectorilor, prof. univ. dr.
Sorin Cîmpeanu și secretarul de stat din Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, prof.
univ. dr. Gigel Paraschiv.
Materiale informative realizate de Departamentul de Relații Internaționale:

VII. ACȚIUNI REALIZATE DE DRI LA UCV PENTRU
ASIGURAREA VIZIBILITĂŢII NAŢIONALE ŞI
INTERNAŢIONALE
VII.1. Cursuri de limba coreeană
Departamentul de Relaţii Internaţionale și Asociaţia Interculturală Româno-Coreeană (AIRC)
au organizat, în perioada octombrie 2015-februarie 2016, cursuri de
limba coreeană pentru elevii și studenții craioveni interesaţi de limba,
cultura şi civilizaţia coreeană. Cursul festiv de deschidere a avut loc
pe data de 28 octombrie, în Amfiteatrul Drăgan, iar primul modul
pentru începători, cu o durată de trei luni, a câte două ore/săptămână,
s-a desfășurat în fiecare zi de duminică, între orele 15.00 – 17.00, în
sala 271.
Studenţii coreeni Jae Kyeong Yeom, Sun Young Kim și Min Kyung Shin, care au studiat pe
parcursul primului semestru al anului universitar 2015-2016 la Universitatea din Craiova pe baza
acordului inter-instituţional dintre Universitatea Kookmin din Coreea de Sud şi Universitatea din
Craiova, au susținut cursul de limba și cultura coreeană pentru 35 de participanți.

VII.2. Newsletter DRI
Din dorința de a arăta principalele activități pe care le desfășoară, Departamentul de Relații
Internaționale a publicat primul număr al unui Newsletter trimestrial, pe 22 ianuarie 2016.
Primul număr cuprinde informații despre acțiunile întreprinse de DRI în perioada octombriedecembrie 2015 și este disponibil în format electronic pe site-ul universității, la rubrica Evenimente Info
Point
din
secțiunea
Relații
Internaționale
sau
la
adresa
http://issuu.com/universitateadincraiova/docs/newsletter_dri.
Apariția celui de-al doilea număr este prevăzută pentru luna aprilie 2016.

VII.3. Evenimente internaționale
a. Craiova Multicultural Day
Departamentul de Relații Internaționale 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 30
ianuarie 2016 a treia ediție a Zilei multiculturalității „Craiova
Multicultural Day".
Evenimentul din acest an a reunit în Holul Central al
Universității din Craiova reprezentanţi din 16 ţări din întreaga lume.
Alături de România, în Holul Central al Universităţii din Craiova au fost prezente următoarele ţări:
Afganistan, Coreea de Sud, Franţa, Mexic, Moldova, Nigeria, Polonia,
India, Zimbabwe, împreună cu Comunitatea românilor de pe Valea
Timocului. La evenimentul de anul acesta a participat și asociația
studențească AIESEC, împreună cu formatori din Brazilia, China,
Indonezia, Peru, Turcia şi Ucraina.
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.

b. Festivitatea de premiere pentru participanţii la primul modul de limba coreeană
Universitatea din Craiova prin Departamentul de Relaţii Internaţionale, în parteneriat cu
Asociaţia Interculturală Româno-Coreeană (AIRC) au organizat, pe data
de 4 februarie 2016, festivitatea de premiere a tuturor celor care au
absolvit primul modul de limbă coreeană. În cadrul festivităţii, cei 23 de
cursanţi care au făcut faţă cu brio dificultăţilor limbii coreene şi au ajuns
la finalul modulului au primit diplome de
participare şi premii.
Cursul a durat trei luni şi a fost susţinut
de trei studenţi coreeni, veniţi la Universitatea din Craiova în cadrul acordului
inter-instituţional cu Universitatea Kookmin din Coreea de Sud.
În semn de mulţumire pentru efortul depus în predarea limbii coreene
craiovenilor, cei trei studenţi coreeni au fost la rândul lor răsplătiţi cu diplome şi premii de către
Departamentul de Relaţii Internaţionale.
c. Decernarea titlurilor Doctor Honoris Causa
DRI s-a implicat în asigurarea bunei desfășurări a evenimentelor de decernare a titlurilor
Doctor Honoris Causa. În perioada analizată, aceste titluri au fost acordate următoarelor personalități
academice:
Nume şi
prenume

Facultatea

Data

Basarab
Nicolescu

Științe
Sociale

28.10.2015

Ion Văduva

Științe

19.03.2015

Universitatea de origine
Fizician și filosof franco-român din Franța
Fizician teoretician la Centre National de la
Recherche Scientifique, Universitatea Paris VI
Matematician, informatician, Universitatea
București

d. Conferința Anuală a Studentului Sirian
Departamentul de Limbi Moderne Aplicate, în colaborare cu Departamentul de Relații
Internaționale, a organizat Conferința Anuală a Studentului Sirian la Universitatea din Craiova, pe
data de 30 martie 2015. Evenimentul a avut loc în Amfiteatrul C. Drăgan.
În cadrul conferinței au avut loc discuții cu privire la dezvoltarea acordurilor bilaterale între
România și Siria, s-a derulat un schimb de bune practici, iar Departamentul de Limbi Moderne
Aplicate și Departamentul de Relații Internaționale au prezentat oferta educațională a Universității din
Craiova pentru anul academic 2015-2016.

VIII. OPTIMIZAREA ŞI DINAMIZAREA CADRULUI DE
COMUNICARE INSTITUŢIONALĂ
VIII.1. 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.

VIII.2. Inventar al documentelor întocmite la DRI în perioada 2012-2016,
disponibile la data de 29.02.2016, însoțite de adresele electronice la care pot fi
accesate sau de membri departamentului care le pot furniza (Anexă).
IX.

ACŢIUNI-SUPORT ALE DRI

IX.1. Materiale promoționale:
a. Afişe și alte materiale promoționale sau de informare realizate pentru
mediatizarea evenimentelor internaționale de la Ucv sau pentru a sprijini
activitatea altor departamente din cadrul Prorectoratului 4 – Relații
Internaționale și Imagine Academică, respectiv din cadrul UCv:


Afiș deschidere an universitar 2015-2016



Program pentru deschiderea anului universitar 2015-2016



Afiș concert Erasmus+ On Air by Radio Campus



Banner DRI



Afișe selecție mobilități SEE outbound – Apel iunie (studenți), Apel octombrie
(studenți și personal UCv)



Broșură testimoniale participanți mobilități SEE outbound (studenți și personal UCv),
2013-2014, 2014-2015

 Afiș Admitere iulie 2015

 Afiș Universitatea din Craiova – EN



Roll-up Universitatea din Craiova



Mini-broșura UCv – EN



Broșură Gala excelenței în cercetare la Universitatea din Craiova – Ediția 1, 2016



Broșură Povestea unui proiect de succes – Inaugurarea Facultatea de Mecanică



Broșură tip tri-fold 15 Reasons to study at UCv



Afiș eveniment Dreptul și Poezia Vinului

b. 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 în mobilitate,
visiting professors, participanţi la conferinţe/ evenimente internaţionale
organizate de/la UCv).

IX.2. Oferirea de suport lingvistic pentru susţinerea oricărei iniţiative care
vizează implementarea strategiei de internaționalizare a UCv.
IX.3. Oferirea de consultanţă în vederea promovării şi realizării de proiecte
în cadrul programului ERASMUS+.

Anexa
INVENTAR
AL DOCUMENTELOR ÎNTOCMITE LA
DEPARTAMENTUL DE RELAȚII INTERNAȚIONALE
ÎN PERIOADA 2012-2016
DISPONIBILE LA DATA DE 29.02.2016
 Documente de lucru
DENUMIRE DOCUMENT
Plan operațional DRI 2015

Plan operațional DRI 2014

Plan operațional DRI 2013

Plan operațional DRI 2012

Regulamentul privind aplicarea sistemului de credite transferabile la
Universitatea din Craiova
Regulamentul privind recunoaşterea rezultatelor perioadei de studii în
străinătate în cadrul programului Erasmus
Regulamentul privind recunoaşterea rezultatelor perioadei de studii în
străinătate în cadrul unor mobilităţi nereglementate
Procedură: Organizarea și derularea mobilităților studenților incoming, în
cadrul programului Erasmus – elaborată la 30.09.2013
Procedură: Organizarea și derularea mobilităților studenților incoming,
realizate în cadrul unor acorduri inter-instituționale (altele decât Erasmus)
– elaborată la 30.09.2013
Procedură: Organizarea și derularea mobilităților cadrelor didactice şi a
personalului administrativ în cadrul programului Erasmus – elaborată la
30.09.2013
Procedură: Organizarea și derularea mobilităților de studenţi outgoing în
cadrul programului Erasmus – elaborată la 30.09.2013
Procedură: Organizarea și derularea deplasărilor externe (altele decât
Erasmus) – elaborată la 30.09.2013
Procedură: Depunere aplicații proiecte Erasmus+ de către Universitatea

DISPONIBIL PE:
http://www.ucv.ro/pdf/international/infor
matii_generale/2015/plan_operational_2
015.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/international/infor
matii_generale/2015/plan_operational_2
014.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/international/infor
matii_generale/2015/plan_operational_2
013.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/international/infor
matii_generale/2015/plan_operational_2
012.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/international/infor
matii_generale/regulament_ects.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/international/infor
matii_generale/Regulament%20recunoas
tere%20rezultate.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/international/regu
lament_echivalare_perioade_studii_nere
glementate.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/international/infor
matii_generale/Procedura_Incoming_Era
smus_Students.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/international/infor
matii_generale/Procedura_Incoming_No
n_Erasmus.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/international/infor
matii_generale/Procedura_Outgoing_Era
smus_Staff.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/international/infor
matii_generale/Procedura_Outgoing_Era
smus_Students.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/international/infor
matii_generale/Procedura_Outgoing_No
n_Erasmus.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/international/infor

din Craiova– elaborată la data de 28.01.2016
Caiet de bune practici 2012
Procedură privind Organizarea şi derularea mobilităţilor de studenţi și
cadre didactice outgoing în cadrul Proiectului de Mobilitate, finanțat prin
Mecanismul Financiar SEE
Procedură: Semnare Scrisoare de Mandat în vederea participării
Universității din Craiova ca partener în proiecte Erasmus+ - elaborată la
data de 01.02.2016
Procedură Alocare Grant pentru cadrele didactice și personalul
administrativ, pe an Erasmus
Raport de activitate DRI – 2014-2015

Raport de activitate DRI – 2013-2014

Raport de activitate DRI – 2012-2013

Procedură: Semnare Scrisoare de Mandat în vederea participării
Universității din Craiova ca partener în proiectele Erasmus+ KA2 elaborată la data de 03.02.2015
Erasmus Policy Statement (Overall Strategy) – elaborată la data de
09.05.2013
Hotărâre Senat UCv nr. 8 din data de 29.09.2015 privind înființarea
Biroului Erasmus+
PIC, ECHE UCv
Carta Erasmus 2014-2020
La stratégie « Eugen Ionescu » de l’université de Craiova:
positionnement, mission, actions– elaborată de Prof. univ. dr. Cristiana
Teodorescu
Cerere de deplasare externă – personal didactic și administrativ UCv
Erasmus+
Formular de înscriere Cursuri gratuite de limbi străine pentru studenţii
outgoingErasmus+ (actualizat pentru 2015-2016)
Descriere cursuri gratuite de limbi străine studenți outgoing Erasmus –
limba engleză,11.03.2013-11.06.2013
Descriere cursuri gratuite de limbi străine studenți outgoing Erasmus
limba franceză,11.03.2013-11.06.2013
Descriere cursuri gratuite de limbi străine studenți outgoing Erasmus
limba germană,11.03.2013-11.06.2013

matii_generale/2016/procedura_depuner
e_aplicatii_proiecte_Erasmus+.pdf
Giuroiu Marius
Mateescu Loredana

http://www.ucv.ro/pdf/international/infor
matii_generale/2016/procedura_semnare
_Scrisoare_de_Mandat_Proiecte_Erasm
us+.PDF
Giuroiu Marius
http://www.ucv.ro/pdf/international/infor
matii_generale/2015/raport_de_activitate
_2014_2015.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/international/infor
matii_generale/2015/raport_de_activitate
_2013_2014.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/international/infor
matii_generale/2015/raport_de_activitate
_2012_2013.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/international/infor
matii_generale/Procedura_scrisoare_de_
mandat_E+KA2.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/international/infor
matii_generale/2016/Erasmus_Policy_St
atement.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/international/infor
matii_generale/2016/%C3%8Enfiin%C8
%9Bare_Biroul_Erasmus+.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/international/infor
matii_generale/PIC_ECHE.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/international/prog
rame/info_docs/Carta_%20Erasmus.jpg
http://www.ucv.ro/international/program
e/alte_programe/strategie_eugen_ionesc
u.php
http://www.ucv.ro/pdf/international/prog
rame/programe_europene/2015/cerere_d
e_deplasare_externa.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/international/201
5/formular_inscriere_curs.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/international/prog
rame/Cursuri%20de%20limbi%20straine
_Limba%20engleza.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/international/prog
rame/Cursuri%20de%20limbi%20straine
_Limba%20franceza.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/international/prog
rame/Cursuri%20de%20limbi%20straine

_Limba%20germana.pdf
Descriere cursuri gratuite de limbi străine studenți outgoing Erasmus http://www.ucv.ro/pdf/international/prog
limba spaniolă,11.03.2013-11.06.2013
rame/Cursuri%20de%20limbi%20straine
_Limba%20spaniola.pdf
Hostel Reservation Form incoming Erasmus+ students (actualizat pentru http://www.ucv.ro/pdf/international/prog
anul 2015-2016)
rame/programe_europene/2015/Hostel_
Reservation_Form.pdf
Request for Prolongation of Erasmus+ mobility – student incoming Mic Gabriela Anca
Erasmus+ (actualizat pentru anul 2015-2016)
Registration Form for the Romanian Language Course (actualizat pentru http://www.ucv.ro/pdf/international/prog
anul 2015-2016)
rame/programe_europene/2015/Registrat
ion_Form%20%20Romanian_Language_Courses.pdf
Romanian Language as a Foreign Language – descriere curs gratuit limba http://www.ucv.ro/pdf/international/prog
română student incoming Erasmus+
rame/info_docs/Romanian%20language
%20course.pdf
Supliment la diplomăincoming Erasmus+ students
Centrul de Calcul
Anexă la foaia matricolă – incoming Erasmus+ students
Mic Gabriela Anca
Bază de date cu acorduri Erasmus+, actualizată la data de 23.02.2016
Loredana Mateescu
Draft Procedurăincoming Erasmus+ teaching staff
Mic Gabriela Anca
Model Scrisoare de Acceptare student incoming Erasmus+
Mic Gabriela Anca
Model Scrisoare de Invitație student incoming Erasmus+, engleză și Mic Gabriela Anca
franceză
Model Scrisoare de Invitație profesor incoming Erasmus+, engleză și Mic Gabriela Anca
franceză
Certificate of attendance incoming Erasmus+ student, engleză și franceză
Mic Gabriela Anca
Attestation d’accueil Eugen Ionescu
Mic Gabriela Anca
Attestation de présence Eugen Ionescu
Mic Gabriela Anca
Contract de cazare cămin tradus în limba engleză
Mic Gabriela Anca
Cranta Monica
Certificate of Arrival incoming Erasmus+ studenți
Mic Gabriela Anca
Certificate of Departure incoming Erasmus+ studenți
Mic Gabriela Anca
Certificate of Attendance incoming Erasmus+ profesor
Mic Gabriela Anca
Adeverință bursier Eugen Ionescu
Mic Gabriela Anca
Situație studenți incoming extra comunitari 2013-2014
Cranta Monica
Situație studenți incoming extra comunitari 2014-2015
Cranta Monica
Situație studenți incoming extra comunitari 2015-2016
Cranta Monica
Situație acțiuni în cadrul acordurilor inter-instituționale în perioada 2012 – Cranta Monica
2015
Situație studenți incoming Erasmus+ 2012-2013
Mic Gabriela Anca
Situație studenți incoming Erasmus+ 2013-2014
Mic Gabriela Anca
Situație studenți incoming Erasmus+ 2014-2015
Mic Gabriela Anca
Situație studenți incoming Erasmus+ 2015-2016
Mic Gabriela Anca
Situație bursieri Eugen Ionescu 2012-2013
Mic Gabriela Anca
Situație bursieri Eugen Ionescu 2013-2014
Mic Gabriela Anca
Situație bursieri Eugen Ionescu 2014-2015
Mic Gabriela Anca
Situație bursieri Eugen Ionescu 2015-2016
Mic Gabriela Anca
Model acord inter-instituțional (franceză și engleză)
Cranta Monica

Bază de date acorduri inter-instituționale (actualizată în ianuarie 2016)
Situație atribuire licențe lingvistice
Bază de date electronică proiecte LLP raportate la DRI
Centralizator proiecte Erasmus+ 2014-2021
Bază de date cu acorduri SEE
Additional information Erasmus+ RO CRAIOVA01
Notificări de transfer de la o acțiune la alta din bugetul alocat Universitații
din Craiova pentru Proiectul de mobilități, Acțiunea Cheie 1
Documente privind gestionarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar
aflate în patrimoniul Departamentului de Relații Internaționale.
Contracte financiare și acte adiționale încheiate cu participanții care au
efectuat mobilități Erasmus;
Referate privind plata granturilor Erasmus alocate participanților;
Certificate de mobilitate pentru toți participanții la Programul Erasmus
Formulare de mobilitate (predare/formare) pentru toți participanții la
Programul Erasmus
Learning agreement for studies/traineeships pentru toți studenții Erasmus
PAC, AB, ALI și ordonanțări de plată pentru toți participanții la
Programul Erasmus
Dispoziții de deplasare pentru cadrele didactice și personalul administrativ
care au efectuat o mobilitate Erasmus
Raportări către Agenția Națională pentru Programe Comunitare în
Domeniul Educației și Formării Profesionale: raportul intermediar (în luna
februarie) și raportul final (în luna noiembrie)
Aplicații Erasmus privind participarea universității la Programul Erasmus
Contracte de finanțare după validarea aplicațiilor Erasmus
Model Dispoziție de deplasare externă, alta decât Erasmus
Bază de date electronică QS Ranking – University of Craiova, mediul
academic, anul 2015
Bază de date electronică QS Ranking – University of Craiova, mediul
academic, anul 2016

Cranta Monica
Cranta Monica
Mateescu Loredana
Mateescu Loredana
Mateescu Loredana
Mateescu Loredana
Giuroiu Marius
Giuroiu Marius
Giuroiu Marius
Giuroiu Marius
Giuroiu Marius
Giuroiu Marius
Giuroiu Marius
Giuroiu Marius
Giuroiu Marius
Giuroiu Marius

Giuroiu Marius
Giuroiu Marius
Preda Cristina
Marius Giuroiu
Mărgineanu Alina
Mărgineanu Alina

 Materiale promoționale
Logo DRI – română și engleză
Siglă UCv
Roll up UCv
Mini broșura UCv – engleză
Handbook for Incoming Students 2014-2015
Banner DRI
Information Sheet – University of Craiova
Trifold 15 reasons to study at Ucv (2016)– engleză

Trifold 15 reasons to study at Ucv (2015)– engleză și franceză

Mic Gabriela Anca
Mic Gabriela Anca
Mic Gabriela Anca
Mic Gabriela Anca
Mic Gabriela Anca
Mic Gabriela Anca
Mateescu Loredana
Mic Gabriela Anca
http://www.ucv.ro/pdf/international/prog
rame/programe_europene/2016/top_15_r
easons_to_study_at_UCv(2016).pdf
http://www.ucv.ro/pdf/international/prog
rame/info_docs/15reasons_to_study_at_
ucv.

Afiș Mobilități SEE studenți iunie 2015

Afiș Mobilitaăți SEE studenți octombrie 2015

Afiș Mobilități SEE personal UCv octombrie 2015

Afiș Mobilități SEE personal UCv iunie 2014

Afiș Mobilități SEE student iunie 2014

Afiș Mobilități SEE personal UCv noiembrie 2013

Afiș Mobilități SEE student iunie 2013

Broșură SEE Mobility Projects in Higher Education Incoming and
Outgoing Student and Staff Mobilities 2013-2014
Broșură SEE Mobility Projects in Higher Education Incoming and
Outgoing Student and Staff Mobilities 2014-2014
Newsletter DRI Nr. 1

Afiș UCv engleză
Afiș UCv franceză
Courses taught in foreign languages at the University of Craiova –
actualizat 2014-2015
University of Craiova – Research and Cooperation 2013-2014
Prezentare UCv – PPT, engleză
Prezentare UCv, internaționalizare – PPT, franceză

http://www.ucv.ro/pdf/international/prog
rame/programe_europene/2015/afis_stud
enti_iunie.jpg
http://www.ucv.ro/pdf/international/prog
rame/programe_europene/2015/afis_stud
enti_octombrie.jpg
http://www.ucv.ro/pdf/international/prog
rame/programe_europene/2015/afis_pers
onal_UCv.jpg
http://www.ucv.ro/pdf/international/prog
rame/programe_europene/afis_SEE_Staf
f_2014.jpg
http://www.ucv.ro/pdf/international/prog
rame/programe_europene/afis_SEE_Stu
denti_2014.jpg
http://www.ucv.ro/pdf/international/prog
rame/programe_europene/afis_SEE_Staf
f_2013.jpg
http://www.ucv.ro/pdf/international/prog
rame/programe_europene/afis_SEE_Stu
denti_2013.jpg
http://www.ucv.ro/pdf/international/prog
rame/programe_europene/Brosura_SEE_
13_14.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/international/prog
rame/programe_europene/Brosura_SEE_
14_15.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/international/infor
matii_generale/evenimente/2016/Newsle
tter_DRI_Nr1.pdf
Mic Gabriela Anca
Mic Gabriela Anca
http://www.ucv.ro/pdf/international/prog
rame/info_docs/courses_taught_in_forei
gn_languages.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/international/prog
rame/info_docs/research_brochure.pdf
Mic Gabriela Anca
Mic Gabriela Anca

 Arhivă
Arhivă poze UCv

Arhivă cu documente de mobilitate ale participanților la Programul
Erasmus în ultimii 5 ani:
Arhivă mobilități studenți outgoing Erasmus 2009-2010
Arhivă mobilități studenți outgoing Erasmus 2010-2011

Cranta Monica
Mateescu Loredana
Mic Gabriela Anca
Cranta Monica
Giuroiu Marius

Arhivă mobilități studenți outgoing Erasmus 2011-2012
Arhivă mobilități studenți outgoing Erasmus 2012-2013
Arhivă mobilități studenți outgoing Erasmus 2013-2014
Arhivă mobilități studenți outgoing Erasmus 2014-2015
Arhivă mobilități studenți outgoing Erasmus+ 2015-2016
Arhivă mobilități cadre didactice şi personal administrativ
Erasmus 2009-2010
Arhivă mobilități cadre didactice şi personal administrativ
Erasmus 2010-2011
Arhivă mobilități cadre didactice şi personal administrativ
Erasmus 2011-2012
Arhivă mobilități cadre didactice şi personal administrativ
Erasmus 2012-2013
Arhivă mobilități cadre didactice şi personal administrativ
Erasmus 2013-2014
Arhivă mobilități cadre didactice şi personal administrativ
Erasmus 2014-2015
Arhivă mobilități cadre didactice şi personal administrativ
Erasmus+ 2015-2016
Arhivă mobilități studenți incoming Erasmus+ 2012-2013
Arhivă mobilități studenți incoming Erasmus+ 2013-2014
Arhivă mobilități studenți incoming Erasmus+ 2014-2015
Arhivă mobilități studenți incoming Erasmus+ 2015-2016
Arhivă mobilități incoming Erasmus+ 2012-2016 – cadre didactice și
personal administrativ
Arhivă mobilități studenţi incoming extra comunitari 2013-2014
Arhivă mobilități studenţi incoming extra comunitari 2014-2015
Arhivă mobilități studenţi incoming extra comunitari 2015-2016
Arhivă mobilități cadre didactice incoming extra comunitar 2013-2016
Arhivă mobilități studenti outgoing extra comunitar 2013-2016
Arhivă mobilități bursieri Eugen Ionescu 2012-2013
Arhivă mobilități bursieri Eugen Ionescu 2013-2014
Arhivă mobilități bursieri Eugen Ionescu 2014-2015
Arhivă mobilități bursieri Eugen Ionescu 2015-2016
Arhivă colaborare AUF 2012-2016
Arhivă Proiect Gouvernance, UTCN, finanțat de AUF
Arhivă examene DELF/DALF
Arhivă evenimente realizate în colaborare cu Asociația Interculturală
Româno-Coreeană
Dosar Erasmus Stories
Dosar evenimente DRI-ESN Craiova
Dosar răspunsuri adrese oficiale
Arhivă aplicații proiecte LLP și Erasmus+ 2012-2016
Arhivă acorduri Erasmus+/ facultăți, 3 volume
Arhivă acorduri inter-instituţionale
Arhivă Proiecte de mobilitate SEE/ ani de implementare (2013-2014)
Arhivă Proiecte de mobilitate SEE/ ani de implementare (2014-2015)
Arhivă Proiecte de mobilitate SEE/ ani de implementare (2015-2016)
Arhivă cu alte proiecte de mobilitate în care participă UCv

Mic Gabriela Anca

Mic Gabriela Anca
Cranta Monica

Cranta Monica
Cranta Monica
Mic Gabriela Anca

Mic Gabriela Anca
Mic Gabriela Anca
Mic Gabriela Anca
Mateescu Loredana
Cranta Monica
Cranta Monica
Cranta Monica
Cranta Monica
Mateescu Loredana
Mateescu Loredana
Cranta Monica
Mateescu Loredana

Mateescu Loredana

Arhivă cu propuneri de colaborare în diverse tipuri de parteneriate din
partea altor instituții
Arhivă oferte de internship-uri
Arhivă dipoziții de deplasare externă, altele decât Erasmus, anul 1990
Arhivă dipoziții de deplasare externă, altele decât Erasmus, anul 1991
Arhivă dipoziții de deplasare externă, altele decât Erasmus, anul 1992
Arhivă dipoziții de deplasare externă, altele decât Erasmus, anul 1993
Arhivă dipoziții de deplasare externă, altele decât Erasmus, anul 1994
Arhivă dipoziții de deplasare externă, altele decât Erasmus, anul 1995
Arhivă dipoziții de deplasare externă, altele decât Erasmus, anul 1996
Arhivă dipoziții de deplasare externă, altele decât Erasmus, anul 1997
Arhivă dipoziții de deplasare externă, altele decât Erasmus, anul 1998
Arhivă dipoziții de deplasare externă, altele decât Erasmus, anul 1999
Arhivă dipoziții de deplasare externă, altele decât Erasmus, anul 2000
Arhivă dipoziții de deplasare externă, altele decât Erasmus, anul 2001
Arhivă dipoziții de deplasare externă, altele decât Erasmus, anul 2002
Arhivă dipoziții de deplasare externă, altele decât Erasmus, anul 2003
Arhivă dipoziții de deplasare externă, altele decât Erasmus, anul 2004
Arhivă dipoziții de deplasare externă, altele decât Erasmus, anul 2005
Arhivă dipoziții de deplasare externă, altele decât Erasmus, anul 2006
Arhivă dipoziții de deplasare externă, altele decât Erasmus, anul 2007
Arhivă dipoziții de deplasare externă, altele decât Erasmus, anul 2008
Arhivă dipoziții de deplasare externă, altele decât Erasmus, anul 2009
Arhivă dipoziții de deplasare externă, altele decât Erasmus, anul 2010
Arhivă dipoziții de deplasare externă, altele decât Erasmus, anul 2011
Arhivă dipoziții de deplasare externă, altele decât Erasmus, anul 2012
Arhivă dipoziții de deplasare externă, altele decât Erasmus, anul 2013
Arhivă dipoziții de deplasare externă, altele decât Erasmus, anul 2014
Arhivă dipoziții de deplasare externă, altele decât Erasmus, anul 2015
Arhivă dipoziții de deplasare externă, altele decât Erasmus, anul 2016

Mateescu Loredana

Preda Cristina

 Documente administrative
Regulament de Organizare și Funcționare (elaborat la data de 29.11.2015) http://www.ucv.ro/pdf/international/infor
– spre aprobare în Senat
matii_generale/2016/regulament_de_ord
ine_si_functionare_2016.pdf
Regulament de Organizare și Funcționare (29.09.2015)
http://www.ucv.ro/pdf/international/infor
matii_generale/2016/ROF_Senat_29_09
_2015.pdf
Regulament de Organizare și Funcționare (2012-2015)
http://www.ucv.ro/pdf/international/infor
matii_generale/Regulament%20de%20O
rganizare%20si%20Functionare.pdf
Internal Rules and Regulations
http://www.ucv.ro/pdf/international/infor
matii_generale/Internal%20Rules%20an
d%20Regulations.pdf
Organigramă DRI 2012-2015
http://www.ucv.ro/pdf/international/infor
matii_generale/Organigrama.pdf
Organigramă DRI (elaborată la data de 29.11.2015) – spre aprobare în http://www.ucv.ro/pdf/international/infor
Senatul UCv
matii_generale/2016/Organigrama_DRI_
2015.pdf

Fișa postului Cranta Monica
Fișa postului Giuroiu Marius
Fișa postului Mateescu Loredana
Fișa postului Mărgineanu Alina
Fișa postului Mic Gabriela Anca
Fișa postului Preda Cristina

Arhiva DRI
Arhiva DRI
Arhiva DRI
Arhiva DRI
Arhiva DRI
Arhiva DRI

DEPARTAMENTUL
DE

PUBLICAŢII ŞI MIJLOACE
DE INFORMARE

1. ORGANIZARE DPMI
Director: Conf. univ. dr. Titela Vîlceanu
Structura departamentului:
o Grupul de experţi: Ing. Liviu Nedelcu
o 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

2. ACTIVITATE DPMI

2.1. Elaborare/participare la elaborarea de materiale de prezentare și de promovare a
Universității din Craiova:
o

Elaborare Broșura Tradiție și devenire (în limba română și în limba engleză);

o
Actualizare broșura Student la Universitatea din Craiova (în limba română și în limba
engleză);
o
Actualizare Broșura Universității din Craiova (în limba română și în limba engleză).
2.2. Participare la activități specifice de promovare a UCv
o
Elaborare text de prezentare a Universității din Craiova pentru realizare unui film de
prezentare de către TeleU (aprilie 2015);
o
Constituirea bazei de date privind personalităţile din ţară şi străinătate care au primit titlul
de Doctor Honoris Causa al Universităţii din Craiova;
o
Promovarea UCv pe portalul de promovare a învățământului superior românesc la nivel
internațional StudyinEurope - arhiva foto (07.10.2015);
o
Promovarea UCv în cadrul Proiectului „Dezvoltarea şi consolidarea culturii calităţii la
nivelul sistemului de învăţământ superior românesc - QUALITAS” - arhiva foto (09.10.2015);
o
Conferința de presă ocazionată de selecția celor 10 texte câștigătoare din cadrul concursului
internațional Craiova Drama 2015, concurs inițiat de Universitatea din Craiova, în parteneriat cu
teatrul Național ”Marin Sorescu” din Craiova și Asociația Craiova Capitală Culturală Europeană
2021, Sala 420, UCv (07.12.2015);

o
Gala excelenței în cercetare la Universitatea din Craiova, Aula Buia, eveniment în
cadrul căruia au fost anunțați și câștigătorii premiilor concursului internațional Craiova Drama 2015
(14.01.2016)

2.3. Participare la organizarea de evenimente științifice și cultural artistice sub egida UCv:
o
Astroed, esplanada Teatrului Naţional „Marin Sorescu”, eveniment dedicat eclipsei parţiale de
soare (20.03.2015);
o
Ceremonia dedicată aniversării Zilei Drapelului Național, Piața Tricolorului, Craiova
(26.06.2015);
o
Festivitatea de deschidere a Liceului Internațional cu predare în limba franceză „Voltaire”,
Universitatea din Craiova (14.09.2015);
o
Deschiderea anului universitar 2015-2016;
o
University of Craiova Big Bike Tour, (03.10.2015), eveniment organizat de UCv sub deviza
”Mens sana in sorpore sano” (03.10.2015);
o
Festivitate de premiere - Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, în Aula Buia, UCv
(30.10.2015);
o
Expoziția Parcuri Naționale din Polonia (13.11.2015);
o
Lansare de carte Românii în goana după happy-end de Bogum Luft, Centrul de Limbă şi
Cultură Poloneză, Sala Albastră, UCv (20.11.2015);
o
Împodobirea bradului - Universitatea din Craiova (04.12.2015);
o
Spectacolul de teatru Noaptea Lupilor organizat de către studenții de la Departamentul de
Teatru, Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova, Sala Studioul de Teatru, UCv
(07.12.2015);
o
Concursul Internațional Craiova Drama 2015 (iunie 2015 - prezent): gestionarea
corespondenței cu participanții și cu autorii textelor selectate și/sau premiate.

2.4. Responsabilități și participare la elaborarea de documente și desfășurarea de activități în
vederea consolidării și extinderii relațiilor internaționale ale Universității din Craiova
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
Responsabil privind dezvoltarea relațiilor de cooperare interinstituțională cu Comisia
Fulbright, România. Persoană de contact: Conf. univ. dr. Titela Vîlceanu;
o
Participare la aniversarea unui an de la deschiderea Centrului de Limbă și Cultură Poloneză,
Universitatea din Craiova, eveniment la care a fost prezent și E.S. Dl. Marek Szczygiel, Ambasadorul
Poloniei la București (01.04.2015);
o
Materiale de prezentare și promovare a UCv pentru proiectul Study and Research in Europe
Fair, Seoul (13.05.2015).
2.5. Participare la elaborarea de documente și desfășurarea de activități în vederea consolidării
și extinderii relațiilor Universității din Craiova cu mediul socio-economic
o
Participare la evenimentul organizat de crama AVINCIS, Casa Universitarilor (23.11.2015);
o
Participare la selecția studenților voluntari UCv în cadrul proiectului Adoptă un liceu,
coordonat de DR-MESC (oct. 2015);
o
Participare la reînnoirea contractului cadru de colaborare între Universitatea din Craiova și
Ford Romania S.A., contract semnat de Rectorul Universităţii din Craiova, Prof. univ. dr. Dan Claudiu
Dănişor şi Preşedintele Ford S.A. Romania, Dl. John Oldham (24.02.2015).

3. CENTRUL DE TRADUCERI TRANSLATIO:

3.1. 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.
3.2. Servicii de traducere
o Beneficiari interni: traducere documente UCv
 Raportul de autoevaluare al Universității din Craiova în vederea reacreditării ARACIS;
 Răspunsuri UCv la adresele oficiale ale ministerului;
 Răspunsuri ale UCv la solicitările universităților și instituțiilor din străinătate (scrisori
de confirmare, etc.).
 Broșuri, contracte/protocoale de colaborare, documente operaționale ale unor entități
UCv - anunțuri posturi didactice scoase la concurs, etc.
 Realizarea versiunii în limba engleză și/sau în limba română a invitaţiilor către diverse
entităţi pentru participarea la evenimentele organizate de UCv: invitaţii către
ambasade, felicitări, etc.;
 Organizarea şi gestionarea activităţii de traducere - Colecţia Repere;
 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.
 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.
o Beneficiari externi:
 Traducere documente oficiale emise de UCv (acte de studii, adeverințe, etc) în baza
unor contracte de prestări servicii - 13 contracte de traducere în 2015, cu o valoare
totală de 10.160 lei.
3.3. Servicii de interpretariat
o
Festivitatea de deschidere a anului universitar 2015-2016;
o
Prezentarea proiectului și parteneriatului de colaborare a Universității din Craiova cu
compania Spirit Circuits, Sala Albastră UCv (2010.2015);
o
The 14th International Conference Language, Literature and Cultural Policies, Facultatea de
Litere, Sala Albastră UCv (22-23.10.2015);
o
Conferința Internațională de Inginerie Mecanică, ICOME 2015, Facultatea de Mecanică, Sala
Albastră UCv (08-09.11.2015);
o
Simpozionul științific internațional Sustainable Development in Agriculture and Horticulture,
Facultatea de Agronomie și Facultatea de Horticultură (12.11.2015);
o
Ceremonia de decernare a titlui de Doctor Honoris Causa Prof. univ. dr. Eleftherios
Thalassinos, Universitatea din Piraeus, Departamentul de Studii Maritime, Grecia, Sala Albastră UCv
(19.03.2015).

3.4. Servicii de training și consultanță lingvistică
o
Beneficiari interni: servicii de training lingvistic pentru personalul administrativ al UCv
implicat în activitatea cu studenții internaționali (noiembrie 2015 - martie 2016).
o
Beneficiari externi:
- Participare la întâlnirile de lucru cu reprezentanţi ai companiei FORD România S.A., în
vederea continuării de prestării de servicii de training lingvistic (limba engleză și limba germană)
pentru angajaţii FORD România S.A. şi elaborarea designului curricular aferent unor programe de
formare centrate pe nevoile și interesele companiei.
- Prestare de servicii de de training lingvistic (limba engleză și limba germană) pentru angajaţii
FORD România S.A.: 4.067 ore în anul 2015, venituri generate: 16.586 lei.

DEPARTAMENTUL
DE

RELAȚII PUBLICE ȘI
IMAGINE ACADEMICĂ

1. OBIECTIVE
Departamentul de Relaţii Publice şi Imagine Academică al Universităţii din Craiova are ca
obiective esenţiale:
 promovarea unei strategii de prezentare a misiunii, a obiectivelor şi a performanţelor
Universităţii;
 sensibilizarea şi conştientizarea unui public larg, din ţară şi din străinătate, cu privire la
excelenţa condiţiilor de studiu şi de cercetare oferite de Universitate;
 prezentarea standardelor de calitate în care se încadrează activităţile comunităţii universitare,
ca garanţie a performanţelor în educaţie şi cercetare;
 promovarea valorilor educaţionale, ştiinţifice, culturale, precum şi a tradiţiilor Universităţii;
 stimularea excelenţei individuale, prin prezentarea realizărilor unor personalităţi academice
marcante ale Universităţii;
 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:
 invitarea reprezentanţilor presei la evenimente importante din viaţa universităţii;
 organizarea conferinţelor de presă susţinute de reprezentanţii abilitaţi ai conducerii
universităţii;
 redactarea comunicatelor şi a informaţiilor de presă, asigurând, totodată, şi difuzarea acestora
către mass – media;
 elaborarea agendei media a rectorului şi prorectorilor;
 monitorizarea zilnică a presei scrise;
 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.

2. ORGANIZARE ŞI CONDUCERE
Departamentul de Relaţii Publice şi Imagine Academică este coordonat de conf. univ. dr.
Cristian Valeriu Stanciu şi are în organigramă un post de referent. Departamentul de Relaţii Publice şi
Imagine Academică ţine 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.

3. ACTIVITĂŢI

Departamentul de Relaţii Publice şi Imagine Academică a redactat şi trimis, în perioada
raportată, instituţiilor media locale şi naţionale, 174 de comunicate și invitații de presă. În total, în cei
patru ani de activitate au fost transmise 516 comunicate și invitații de presă. Astfel, în anul universitar
2012-2013, DRPIA a transmis 75 de comunicate și invitații, în anul 2013-2014 a emis 115
comunicate, în anul 2014-2015 a emis 152 de comunicate, iar în anul 2015-2016 a redactat și transmis
174 de comunicate.
Fiecare eveniment organizat de departamentele sau cele 12 facultăţi ale Universităţii a fost pus
în valoare prin prisma redactării textelor şi conexiunilor făcute cu alte evenimente care sunt de interes
mediatic național (Digi24 HD, Realitatea TV).
A continuat activitatea de dezvoltare a paginii instituționale Facebook a Universităţii din
Craiova, în colaborare cu Departamentul de Relații Internaționale, pagină 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 18.000 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; de asemenea,
evenimentele au fost promovate și prin mijloacele media proprii (Radio Campus, Tele U).
În perioada menţionată, au fost organizate 6 conferinţe de presă la care au participat
reprezentanţi din 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, TVR Craiova, GTV sau Oltenia 3TV.
Totodată, în perioada sesiunilor de admitere din iulie, respectiv septembrie, DRPIA a sprijinit
facultăţile pentru a beneficia de mediatizare, prin transmiterea zilnică de comunicate de presă. Tot în
perioada admiterii, au fost derulate campanii de publicitate la nivel local și regional (oferta
educațională fiind promovată pe posturile KISS Fm și Radio Oltenia Craiova în cele cinci județe ale
Olteniei, precum și în Argeș și Teleorman).
De asemenea, în perioada admiterii din 2015 au fost emise comunicate de presă despre oferta
educațională și în presa locală din județele Olt, Vâlcea, Mehedinți și Gorj, iar multe dintre știri au fost
preluate de ziare reprezentative pentru județele respective.
În această perioada, relaţia cu cei 67 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.
Prin intermediul Departamentului de Relații Publice și Imagine Academică au fost promovate
mai multe cadre didactice care au apărut în cadrul jurnalelor de știri ca specialiști a căror părere este
demnă de luat în seamă pe anumite subiecte.

EDITURA UNIVERSITARIA

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 Bernd
Săuleanu.
Aporturile aduse de părți
Universitatea Craiova
Utilaje tipografice pentru folosinţa

Pro Universitaria
Managementul activităţii, contabilitate şi
administrarea activităţii
Suma de 59.077,55 lei aflaţi în subcont
Suma de 50.000 lei adusa ca aport
Suma de 52.007,57 lei ce trebuia încasata pana Suma de 55.817,14 lei folosita pentru amenajarea
la 1 Decembrie 2012, din care 7.682,08 nu a
spatiilor de vânzare, conform procesul verbal de
fost încasata pana la 1 Decembrie 31
cheltuieli.
Decembrie.
Suma de 40.000 lei pentru furnizarea platformei
Stocuri in valoare de 37.369,85 lei
on-line pana la 1 Mai 2013.

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
1
2
3
4
5

Facultatea
Clădirea Centrală
Agricultură
Inginerie Electrică
Economie
Educaţie Fizică

Localitatea
Craiova
Craiova
Craiova
Dr Tumu Severin
Craiova

Adresa
Al. I. Cuza, nr. 13
Libertăţii, nr. 19
Decebal, nr. 107
Călugareni, nr. 1
Sediu editură

Spaţiu
(mp)
23
10
8
10
13

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

Sedcom Suceava

Arena Mali

Sedcom Suceava

Iaşi

Sedcom Iaşi

Librăria nr 5

Sedcom Iaşi

JUNIMEA

Rolcrislmpex

Rolcris

Bibliostar
Esotera
LIBRĂRIA

Bacău

Arena Mall
ERA SHOPPING PARK

Iaşi

B-dul Carol I, Corp B, Universitatea “Al.I.
Cuza”
Piaţa Unirii, nr. 4

Iaşi
Iaşi

Str Alexandru Ioan Cuza, nr 13

Bucureşti

Bd. Regina Elisabeta, nr 16

Bucureşti

B-dul Tomis, nr 67

Constanţa

Esotera

Str. Lucian Blaga, Nr 10

Timişoara

LIBRĂRIA

Str Mihai Eminescu, nr. 2

Arad

Mihai Eminescu

DMD Expo Top

Oraş

Adresa

DMD

CORINA
Sedcom Suceava

CORINA
River Plaza mail

River Piaza Mall

Rm. Vâlcea

Sedcom Suceava

Promenada Mali

Promenada Mall

Sibiu

Libris Braşov

Librăria Sf Iosif

Str. Mureşenilor Nr. 14

Braşov

2. PARTICIPAREA A TÂRGURI DE CARTE
Continuând tradiţia, Editura Universitaria a participat în perioada 2012-2016 la cele mai
reprezentative târguri de carte pentru a intra în contact cu potenţiali clienţi şi a crește vizibilitatea
editurii.
Principalele târguri de carte la care Editura Universitaria a fost prezentă în perioada 2012-2016
Anul
2012

2013

Nr
Crt

Denumire

Perioada

1

Caravana Gaudeamus

2

Târgul Internaţional de carte Librex

3

Caravana Gaudeamus

4

Târgul Internaţional Gaudeamus

5

Caravana Gaudeamus

6

Târgul Internaţional de carte Librex

Iaşi

6 Martie - 19 Martie 2013

7

întâlnire editorii francezi şi romani

Paris

19 Martie - 21 Martie 2013

8

Salonul Internaţional de carte Paris

Paris

21 Martie - 24 Martie 2013

9

Caravana Gaudeamus

Cluj

17 Aprilie - 21 Aprilie 2013

10 Târgul Internaţional Gaudeamus
2014

Oraş

11 Caravana Gaudeamus
12 Târgul Internaţional de carte Librex

Craiova

29 Februarie - 4 Martie 2012

Iaşi

29 Februarie - 4 Martie 2012

ClujNapoca
Bucureşti
Craiova

Bucureşti
Craiova
Iaşi

28 Martie - 1 Aprilie 2012
21 -25 Noiembrie 2012
27 Februarie - 3 Martie 2013

20 -24 Noiembrie 2013
26 Februarie - 2 Martie 2014
12 Martie - 16 Martie 2014

13 Caravana Gaudeamus
14 Târgul Internaţional Gaudeamus
15 Caravana Gaudeamus

2015

ClujNapoca
Bucureşti
Craiova

9 Aprilie - 13 Aprilie 2014
29 -23 Noiembrie 2014
25 Februarie - 1 Martie 2015

3. REALIZĂRI
Principalele premii și diplome obținute la târguri în perioada 2012-2016:
A. Premiul "Educaţia", Caravana Gaudeamus - Carte de învăţătura 2013, Craiova, 27 februarie
- 3 martie 2013
B. 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.
C. Diploma, conferită Editurii Universitaria pentru participarea de înaltă ţinută la Târgul
Internaţional de Carte Librex, 6-10 martie 2013, Iaşi
D. Premiul ”Educația”, Caravana Gaudeamus, Craiova, 26 feb. ‒ 2 mart. 2014, Teatrul
Național Craiova
E. Diploma pentru stimularea interesului pentru lectură în rândul studenților, Caravana
Gaudeamus, Craiova, 25 feb. ‒ 1 mart. 2015, Teatrul Național Craiova

3.1.

CĂRȚI PUBLICATE

2012
Cursuri universitare
în afara colecţiilor
Colecţia Etudes françaises
Colecţia Repere
Total general

113
91
6
2
212

Cursuri universitare
în afara colecţiilor
Colecţia Etudes françaises
Seria Mecatronică
Seria Control Engineering
Colecţia Motricitate umană. Human Motricity

162
49
13
1
2
17

Colecţia Repere

1

Total general

245

Cursuri universitare
In afara colecţiilor
Colecţia Didactica limbilor
Colecţia Repere
Colecţia Etudes françaises
Total general

26
50
1
2
7
86

2013

2014

2015
Cursuri universitare
în afara colecţiilor
Colecţia Etudes françaises
Seria Mecatronică
Total general

3.2.

42
50
4
1
97

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):
 Domeniul Limba şi literatura romană – Categoria B (http://www.cncsnrc.ro/wpcontent/uploads/ 2011/12/dom_ed._7.pdf)
 Domeniul Limbi şi literaturi străine – Categoria B (http://www.cncsnrc.ro/wpcontent/uploads/ 2011/ 12/dom_ed_8.pdf)
 Domeniul Teologie – categoria B http://www.cncs-nrc.ro/wpcontent/uploads/2013/01/teol.ed_.01.2013.pdf
 Domeniul Artele spectacolului – categoria B http://www.cncs-nrc.ro/wpcontent/uploads/2013/01/spec.ed_.01.2013.pdf
 Domeniul Filosofie – categoria C http://www.cncs-nrc.ro/wpcontent/uploads/2013/01/filos.ed_.01.2013.pdf
 Domeniul Istorie şi studii culturale– categoria C http://www.cncs-nrc.ro/wpcontent/uploads/2013/01/ist.ed_.01.2013.pdf

POSTUL DE
TELEVIZIUNE
TELE U

POSTUL DE TELEVIZIUNE TELE „U”
În anii 2015-2016, postul de televiziune Tele U Craiova a adăugat emisiuni noi în grila de
programe, însă fără a modifica structura acesteia. Cel mai mare spațiu de emisie a fost alocat
emisiunilor informative, culturale şi reportajelor.
O importanță deosebită am acordat ştirilor, care reprezintă principala sursă de informare pentru
cetăţenii care sunt interesați de evenimentele care se petrec zilnic în Craiova.
Emisiunile şi stirile Tele U au avut ca principal scop promovarea şi mediatizarea activităţilor
care se desfăsoară în cadrul Universităţii din Craiova, venind în sprijinul studenţilor pentru o mai bună
informare, precum şi al elevilor şi al părinţilor care sunt interesati 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: 16 ore emisiuni şi 8 ore - videotext (incluzând informaţii de cultură generală, utilitate publică şi informaţii
privind actualitatea universitară).
Emisiunile din grila de programe sunt următoarele: La obiect, Sănătatea ta, Galeria
personalităţilor, Show me, Destine populare, Univers feminin, Ora de legislaţie, Universitaria,
Conexiuni, Zidire de cuvânt, Poarta spre suflet, Misiune îndeplinită.
Reporterii Tele U au reuşit să fie prezenţi la toate evenimentele importante care au avut loc în
cadrul Universităţii din Craiova, fără a neglija însă evenimentele cotidiene, care sunt de interes pentru
cetăţeni.
Vom enumera doar câteva dintre evenimentele cărora le-am alocat un spaţiu mai mare de
emisie, care au fost prezentate şi dezbătute în cadrul emisiunilor, reportajelor şi ştirilor:

…

DEPARTAMENTUL
DE

LIMBI MODERNE APLICATE

1. MISIUNEA INSTITUŢIONALĂ

1.1.

VIZIUNEA

Dezvoltarea D.L.M.A. în scopul creării unor
servicii educaţionale de calitate în vederea
satisfacerii beneficiarilor serviciilor educaţionale
(direcţi şi indirecţi).

1.2. MISIUNEA
4. încurajarea studenților să îşi monitorizeze şi evalueze propriile performante, precum şi pe
cele ale colegilor;
5. implicarea în activităţi de tutorat şi coaching;
6. stabilirea unei relații de parteneriat cu studenţii, în care fiecare îşi asumă drepturi şi
obligaţii profesionale în vederea atingerii obiectivelor comune;
7. intensificarea utilizării tehnologiei moderne şi a Internetului în procesul de instruire, în
vederea alinierii acestuia la curentul de M-learning;
8. promovarea transparenței şi corectitudinii în procesul de evaluare a studenților
Dinamica studenților din anul pregătitor
CICLUL

Nr. studenţi
cu bursă şi
cont
propriu
nevalutar
Licenta Master Doctorat 50
60
20
8
4
5
2
4
3
4
5
1
5
2
şi 5

Medicina
Ştiinţe Umaniste
FEEA
Ştiinţe exacte
Drept
Mecanica
Ing Electrică
Agricultură
Horticulturtă
EFS
4
Muzică*Arte*Teatru 4
TOTAL GENERAL 116

FORMA

Nr.
Nr.
Studenţi cu Studenţi
taxă în lei
cont
propriu
valutar
16
50

În plus, este asigurată pregătirea studenților în domeniului Limbi moderne aplicate. Aceștia
sunt formaţi în domeniul traducerii şi al interpretării non literare (profil tehnico-ştiinţific,
economic, juridic etc.) şi, la sfârșitul celor trei-patru ani de licență 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 organizații, din cele mai variate domenii. Nu în ultimul rând,
specialiștii 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.

2. DESIGN INSTITUŢIONAL
 Consiliul profesoral se întrunește 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 ședințelor de consiliu).
 Echipa executivă transmite din timp, în formă electronică, către toţi membrii Consiliului,
informațiile necesare pentru luarea unor decizii în cunoștință de cauză.
 Secretarul Consiliului este responsabil redactarea proceselor-verbale ale ședințelor şi cu
informarea prin e-mail a tuturor cadrelor didactice şi a studenților privind hotărârile Consiliului.
 Se prezintă în Consiliu rapoartele Comisiilor de specialitate, ale responsabililor în diverse
domenii, ale reprezentanților studenților ş.a.
Nr. crt.
SPECIFICARE
1
Numărul total al posturilor legal constituite- 25
2
Numărul total al personalului cu funcția de bază în universitate -24
Din care
Profesor Conferențiar Lector/ S.L- 14
Asistent -11
Preparator3
Numărul total al cadrelor didactice cu baza declarată la alt angajator- 1
4
Numărul total al cadrelor didactice pe perioada determinata5
Numărul total al personalului sub 35 de ani- 10
% din total cadre didactice
6
Numărul total al personalului cu titlu științific de doctor
Din care
Lector 14
Asistenți 11
7
Numărul total al personalului didactic auxiliar
Din care
Facultăți -1
Administrativ-1
8
Numărul total al personalului de execuție 9
Numărul total al personalului angajat la Cămine cantine10
Total personal Universitatea din Craiova - angajați pe perioadă -26

3.MANAGEMENT ACADEMIC ŞI DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ
3.1.

ÎNVĂŢĂMÂNT
 Oferta didactică:
 Sporirea şi înnoirea permanentă a ofertei didactice, orientarea ofertei educaționale în
raport cu nevoile de formare ale studenților (în raport cu cerințele de pe piața de muncă, cu
interesul în creștere pentru anumite domenii; promovarea unor activități didactice care
încurajează inițiativa, munca independentă, lucrul în echipă ş.a);
 Promovarea dinamică a ofertei didactice (inclusiv către studenții străini din anul pregătitor
si studenții ERASMUS): afișare la aviziere, site-ul facultății, editarea unor fluturași, ghidul
studentului, newsletter etc;
 Continuarea modernizării activităților didactice desfășurate la anul pregătitor de limba
română pentru studenții străini, precum şi pentru, pe baza experienței didactice şi de
evaluare acumulate;
 Continuarea tradiției Cursurilor de Vară de limbă, cultură şi civilizație românească şi
sporirea vizibilității acestora, în contextul promovării culturii române în lume;
 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 învățământului ş.a.);
 Evaluare:
 Diversificarea formelor de evaluare a studenților (orală şi scrisă), cu sporirea ponderii
evaluării continue;
 Monitorizarea rezultatelor evaluării studenților după fiecare sesiune de examene;
 Realizarea unui ghid al examenului de licență;
 Analiza rezultatelor examenelor de finalizare a studiilor;
 Actualizarea grilei de autoevaluare a cadrelor didactice;
Generalizarea practicii de evaluare a cadrelor didactice de către studenți pe bază de
formulare anonime.

3.2.

Departamentul
de Limbi
Moderne
Aplicate

CERCETARE
Cărți /capitole cărți
publicate
la edituri
în
recunosstrăinăcute
tate
CNCS

10

Articole publicate
în
reviste
cotate
ISI

în reviste
recunoscute
CNCS

4

47

5

B+, B şi C

în reviste
internaţionale
indexate
-BDI
7

în vol.
conferinţe internaţ. sau
naţ

Brevete /
cereri
înregistrare
brevete/
produse cu
drept de
proprietate
intelectuală

29

4. ACȚIUNI ORGANIZATE





Conferința internațională ”Limbă, cultură şi civilizație”, ediția a XVII-a
Săptămâna limbilor străine, ediția a IIIa
Conferința studențească ”Anul studentului european”, ediția I
Școala de vară CONSTANTIN BRÂNCUŞI, ediția a XVIII-a

Conferințe
organizate

-

3

5. RELAŢIA CU ADMINISTRAŢIA ŞI COMUNICARE INTERNĂ
 Informarea constantă și transparentă (prin poșta electronică, în scris etc.) a cadrelor
didactice în legătură cu deciziile luate, evenimente etc;
 Organizarea de evenimente împreună cu D.R.I. (Foreign Student Day, Winterland)

6. RELAŢIA CU MEDIILE CULTURALE, CU SOCIETATEA, VIZIBILITATE
PUBLICĂ
 Cursuri de formare lingvistică în calitate de traineri, pentru FORD, ROMÂNIA, S.A.
 Întărirea formelor de colaborare cu învățământul preuniversitar;
 Parteneriate cu alte universități, cu diverse instituții de cultură pentru derularea anumitor
proiecte comune; (Casa de Cultură, Traian Demetrescu, Biblioteca Județeană,
Universitatea din Pitești, Universitatea de Vest, Timișoara)
 Implicarea cadrelor didactice și a studenților în diverse proiecte civice; ”Winterland”, „De
inimă, pentru o Inimă”

7.BUGET
1. Venituri primite de la MECŞ ca finanțare de bază;
2. Venituri provenite din taxe de studiu în lei și valută și taxa pentru atestatele de limbă
română.
8. Identificarea unor noi surse de venituri:
a. Parteneriate cu diverse instituții pentru (co)finanţarea proiectelor de cercetare; pentru
anumite proiecte didactice, culturale, burse de performanță ,
b. Cursuri de limba engleza pentru managerii și angajații SC FORD SA ROMÂNIA,
c. Înființarea Centrului de consultanță al D.L.M.A. care să presteze servicii pe piața liberă
(limba română pentru străini, consultanță lingvistică în limbile engleză, franceză,
spaniolă, etc.)

