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DEPARTAMENTUL DE RELAŢII INTERNAŢIONALE 
 

 

A. Programul Erasmus+ 

 

I. Acțiunea-cheie 103: Proiect de mobilitate Erasmus+ cu Țările Programului 

pentru studenții și personalul din învățământul superior 
 

 

I.1. Depunerea aplicaţiei pentru proiectul de mobilităţi în cadrul Programului Erasmus+ - Acțiunea-cheie 

103: Proiectul de mobilitate ERASMUS+ pentru studenții și personalul din învățământul superior, 

pentru anul 2018-2019. 

 

I.2. Acorduri Erasmus+ 

Procesul de încheiere de noi acorduri bilaterale pentru schimburi academice de studenţi, cadre 

didactice şi personal administrativ şi de extindere a acordurilor existente în cadrul proiectului de 

mobilitate Erasmus+ s-a desfăşurat în mod constant la nivelul Departamentului de Relaţii 

Internaţionale. 

La data de 19 februarie 2017 (data ultimei actualizări), în baza de date ce cuprinde 

acordurile Erasmus+ administrată de DRI erau înregistrate acorduri Erasmus+ cu 235 de universităţi 

semnatare ale Cartei Erasmus, din ţări participante la program. 

Pe parcursul perioadei supuse analizei au fost semnate 47 de noi acorduri Erasmus+ cu 

următoarele universităţi: 

    Austria: 
 

Nr. crt. Universitatea parteneră Domeniul/Facultatea 

1. Technische Universität Wien Instituţional: Chimie, Software şi analiză  
 

    Bulgaria: 
 

Nr. crt. Universitatea parteneră Domeniul/Facultatea 

1. New Bulgarian University Facultatea de Economie şi Administrarea 
Afacerilor 

2. Sofia University St. Kliment Ohridski Facultatea de Ştiinţe 

3. Bulgarian Academy of Sciences Facultatea de Automatică, Calculatoare şi 

Electronică 
4. University of Forestry Facultatea de Agronomie 

5. South-West University "Neofit Rilski" 
Blagoevgrad 

Facultatea de Litere 

 

    Franţa: 
 

Nr. crt. Universitatea parteneră Domeniul/Facultatea 

1. Université de Bourgogne de 
Montpellier 

Facultatea de Mecanică 

2. Université Paris-Est Créteil Val-de-
Marne 

Facultatea de Ştiinţe Sociale 

3. Université de Nice - Sophia Antipolis Facultatea de Litere 

4. Universita di Corsica - Pasquale Paoli Facultatea de Drept 



 Grecia: 
 

 

Nr. crt. Universitatea parteneră Domeniul/Facultatea 

1. Technological Educational Institute of 
Thessaly Thessaly 

Facultatea de Ştiinţe 

2. University of Ioannina Facultatea de Economie şi Administrarea 
Afacerilor 

3. Technological Educational Institute of 
Crete 

Facultatea de Automatică, Calculatoare şi 
Electronică 

 

 Italia: 
 

Nr. crt. Universitatea parteneră Domeniul/Facultatea 

1. University of Sassari Facultatea de Litere 

2. University of Catania  Facultatea de Horticultură 

3. Università degli Studi di Urbino Carlo 
Bo 

Facultatea de Economie şi Administrarea 
Afacerilor 

4. Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro 

Facultatea de Litere 





     Macedonia: 
 

Nr. crt. Universitatea parteneră Domeniul/Facultatea 

1. Goce Delcev University of Stip Facultatea de Litere 



 Polonia: 
 

Nr. crt. Universitatea parteneră Domeniul/Facultatea 

1. Nicolas Copernicus University in Torun Facultatea de Litere 

2. State Higher Vocational School in 
Raciborz 

Instituțional: Limbi străine, Educație, Turism, 
Administrarea afacerilor 

3. Universytet Rzeszowski Facultatea de Ştiinţe Sociale 

4. University of Warmia and Mazury in 
Olsztyn 

Facultatea de Economie şi Administrarea 
Afacerilor 

5. University of Zielona Gora Facultatea de Drept 

6. Wroclaw University of Environmental 
and Life Sciences 

Facultatea de Horticultură 

7. University of Gdansk Facultatea de Litere 

 

 Portugalia: 
 

Nr. crt. Universitatea parteneră Domeniul/Facultatea 

1. Instituto Politecnico de Castelo Branco Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 
  

 

 

 

 



 Slovacia: 
 

Nr. crt. Universitatea parteneră Domeniul/Facultatea 

1. University of Presov Facultatea de Horticultură  

2. Pavol Josef Safarik University in 
Kosice 

Instituțional: Litere, Jurnalism și 
comunicare, Administrație publică (Drept) 

 

 

 Spania: 
 

 

 

 Turcia: 
 

Nr. crt. Universitatea parteneră Domeniul/Facultatea 

1. Pamukkale University Facultatea de Economie şi Administrarea 
Afacerilor 

2. Karadeniz Teknik University Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 

3. Mehmet Akif Ersoy University Facultatea de Ştiinţe 

4. Igdir University Institutional: Calculatoare și electronică,  
Matematică  

5. Uludag University Facultatea de Ştiinţe Sociale 

6. Kocaeli Universitesi Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 

7. University of Ege Facultatea de Agronomie 

8. Eskisehir Osmangazi Universitesi Facultatea de Automatică, Calculatoare şi 
Electronică  

9. Bartin University Facultatea de Economie şi Administrarea 
Afacerilor 

10. Nevsehir Haci Bektas Veli University Facultatea de Agronomie 

11. Alanya Alaaddin Keykubat University Facultatea de Economie şi Administrarea 
Afacerilor 

12. Izmir Katip Celebi University Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 

13. Trakya University Instituțional: Automatică, Mecanică, 
Administrarea afacerilor 

14. Bingol University Facultatea de Agronomie 

15. Adana Science and Technology 
University 

Facultatea de Agronomie 

 

 

 Ungaria: 
 

Nr. crt. Universitatea parteneră Domeniul/Facultatea 

1. University of Miskolc Facultatea de Litere 
  

 

Nr. crt. Universitatea parteneră Domeniul/Facultatea 

1. Universidad de Castilla-La Mancha Instituțional: Economie, Istorie, Filosofie 

2. Universidad de la Laguna Facultatea de Ştiinţe 

3. Universidad Nacional de Education a 
Distancia UNED 

Facultatea de Automatică, Calculatoare şi 
Electronică 



 
 

 
 



I.3. Mobilităţi desfăşurate în cadrul Proiectului de Mobilitate Erasmus+ 

Acordurile bilaterale din cadrul programului Erasmus+ permit și facilitează schimburile 

internaționale şi mobilităţile de studiu și traineeship pentru studenţi sau mobilități de predare și formare 

pentru profesori și personalul academic.  

 

Mobilităţi Outbound 

În cadrul Proiectului de mobilitate Erasmus+ pentru studenții și personalul din învățământul 

superior, Acțiunea-cheie 103, 2016-2017, a cărui perioadă de implementare se va încheia la data de 31 

mai 2018, studenții și personalul didactic și administrativ din cadrul UCv au depășit borna de 300 de 

mobilități outbound, menținând creșterea din anul precedent.  

În anul universitar 2016-2017 cadrele didactice și personalul administrativ ale UCv au efectuat 

154 de mobilități outbound, înregistrându-se astfel o creștere de 5% a mobilităților, comparativ cu anul 

precedent. În plus, studenții UCv au efectuat 153 de mobilități outbound, în anul 2016-2017 menținând 

numărul de mobilități efectuate anul trecut.  

În ceea ce privește Proiectul de mobilitate Erasmus+ pentru studenții și personalul din 

învățământul superior, Acțiunea-cheie 103 aferent anului universitar 2017-2018, a cărui perioadă de 

implementare a început în luna iunie 2017, până la data de 20 februarie 2018 au fost efectuate 39 de 

mobilităţi de traineeship și 48 de mobilități de studiu pentru studenţi. În ceea ce privește personalul, s-au 

înregistrat 16 mobilități de predare și 19 mobilități de formare (de care a beneficiat atât personalul 

didactic, cât și cel administrativ).  

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilităţi inbound 

În cadrul Proiectului de mobilitate Erasmus+ pentru studenții și personalul din învățământul 

superior, Acțiunea-cheie 103, în primul semestru al anului universitar 2017-2018, Universitatea din 

Craiova a fost gazda a 40 de studenți inbound Erasmus+ din Spania, Grecia, Franța, Italia, Polonia, 

Turcia, Bulgaria, care au efectuat mobilități de studiu și de traineeship.  

Cinci dintre studenții prezenți și-au prelungit durata mobilității la UCv și pentru cel de-al doilea 

semestru. Alți 32 de studenți vor efectua mobilități Erasmus+ la UCv în semestrul al doilea al acestui an 

universitar. 

 

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



 

 
 

 
 

 

II. Acțiunea-cheie 107: Proiectul de mobilitate Erasmus+ cu Țările Partenere 

pentru studenții și personalul din învățământul superior  

 

II.1. Aprobarea proiectului de mobilitate Erasmus+ pentru studenții și personalul din învățământul 

superior, pentru anul 2017-2018 

Universitatea din Craiova a primit finanțare în valoare de 15.625 Euro pentru efectuarea de 

mobilități inbound și outbound cu universități din Rusia (două mobilități inbound și două mobilități 

outbound) și Israel (o mobilitate inbound și patru mobilități outbound) de formare pentru personalul 

academic. 

În cadrul acestui proiect de mobilitate a fost încheiat acord Erasmus+ cu Ural Federal University 

- Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education din Rusia. În baza acestui 



 

 

acord a fost efectuată o mobilitate inbound de formare în perioada 25-29.10 2017, la Facultatea de 

Științe Sociale. 

 

II.2. Depunerea aplicaţiei pentru proiectul de mobilităţi în cadrul Programului Erasmus+ cu Țările 

Partenere - Acțiunea-cheie 107: Proiectul de mobilitate Erasmus+ pentru studenții și personalul din 

învățământul superior, pentru anul 2018-2019. 

Pentru al doilea an consecutiv, DRI a depus o aplicație pentru Proiectul de mobilitate 

Erasmus+ cu Țările Partenere în care a inclus mobilități pentru personalul UCv cu universități din 

Republica Moldova. 

 

III. 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 2017-2018. 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: 

1. 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; 

2. 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; 

3. organizarea evenimentului Welcome Week . Departamentul de Relații Internaționale a 

organizat în luna octombrie 2017, în parteneriat cu organizația Erasmus Student Network 

Craiova (ESN), 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 2017-2018 sau pentru întregul an universitar să 

se integreze în mediul social, academic și cultural 

craiovean. Pe parcursul zilelor de integrare, au fost 

organizate activități precum Turul Orașului, Turul Muzeelor, Seara 

Interculturală, iar săptămâna dedicată studenților străini s-a încheiat 

în cadrul unei Petreceri Tradiționale Românești. 

4. Desfășurarea campaniei de informare și promovare Erasmus+ pentru 

anul universitar 2017-2018.  

a) Campanie Erasmus+, martie 2017 

Departamentul de Relații Internaționale al Universității din Craiova a 

desfășurat în perioada 7-10 martie 2017, o campanie de informare și 

de promovare a Programului Erasmus+, dedicată tuturor studenţilor 

universităţii, înscrişi în ciclurile de licență, master sau doctorat. 



Reprezentanții Departamentului de Relații Internaționale, împreună cu membrii ESN 

Craiova, Mirela MARIA și Maria DUMITRU, declarați Promotori Erasmus+ de către 

Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Dezvolării Profesionale, au 

organizat evenimente de informare cu privire la oportunitățile oferite de Programul 

Erasmus+ la Universitatea din Craiova. Sesiunile informative s-au derulat pe culoarul 

principal al Clădirii Centrale, conform unui program prestabilit, la standul Erasmus+, special 

amenajat cu această ocazie. 

b) Eveniment de informare Erasmus+, 10 martie 2017 

Campania Erasmus+ din martie 2017 s-a încheiat cu un eveniment amplu de informare, în cadrul 

căruia membrii Departamentului de Relaţii Internaţionale și 

Promotorii Erasmus+ au diseminat informaţii tehnice și 

administrative cu privire la modalitatea de înscriere, 

criteriile de eligibilitate și de selecție, pentru anul 

universitar 2017-2018. La această întâlnire au luat parte și 

foști beneficiari ai Programului Erasmus+, care și-au 

prezentat experiențele în străinătate și avantajele pe care le-

au obținut în urma participării la un program de mobilități internaționale. Acest eveniment a 

constituit o sesiune din cadrul proiectului național Promotori Erasmus+ al ESN România 

desfășurat în parteneriat cu Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul 

Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP). 

c) Eveniment de informare Erasmus+, Facultatea de Litere,  

20 martie 2017 

La solicitarea coordonatorului Erasmus+ al Facultății de Litere, 

Departamentul de Relații Internaționale și Promotorii ESN 

au organizat o sesiune specială de informare pentru studenții 

facultății.  

d) Zilele Porților Deschise la UCv 

În cadrul evenimentului Zilele Porților Deschise, organizat la 

nivelul UCv, DRI a amenajat un stand de prezentare pentru 

a disemina în rândul studenților și al viitorilor studenți 

oportunitățile de studiu și de practică în străinătate. 

e) Be Multicultural, ediția a II-a 

În parteneriat cu ESN Craiova, American Experience și Asociaţia 

Naţională de Dezvoltare Continuă a Tineretului din România (ANDCTR), DRI a organizat pe 

18 octombrie 2017, în Holul Central al Universităţii din Craiova, a doua ediție a 

evenimentului Be multicultural. Evenimentul a reunit studenţii străini aflați în mobilitate la 

UCv, dar și studenți care desfășoară activități în cadrul 

asociațiilor partenere cu scopul de a-și prezenta ţările de 

origine. Alături de România, în Holul Central al 

Universităţii din Craiova au fost reprezentate Grecia, 

Spania, Italia, Turcia, Polonia, Franţa, Serbia, Bulgaria, 

Macedonia, Portugalia, Chile şi Mexic. Be multicultural, 

ediția a II-a, a constituit, totodată, prilejul pentru studenţii 

români de a interacționa cu studenții străini, de a cunoaște 

universitățile partenere ale Universității din Craiova de la 

care aceștia provin și de a afla informaţii cu privire la 

oportunităţile de studiu, de practică şi de voluntariat în străinătate oferite de Departamentul 

de Relaţii Internaţionale și asociațiile partenere la acest proiect. Be multicultural s-a înscris în 

seria de evenimente Mov’in Europe, organizat la nivel național de ESN România. 

 



IV. Proiecte Erasmus+, Acțiunile-Cheie 2, 3 și Sport 

 

DRI a oferit asistență logistică și administrativă pentru sprijinirea personalului universitar de 

a se implica în implementarea unui număr cât mai mare de proiecte de cooperare sub egida 

Programului Erasmus+, în calitate de coordonator de proiect sau de partener.  

Pe parcursul anului 2017, Universitatea din Craiova a semnat nouă Scrisori de Mandat 

pentru propuneri de proiecte în calitate de partener sau coordonator în proiecte de cooperare 

Erasmus+ și pentru prima dată a obținut finanțare pentru un proiect pe care îl coordonează. 
 

 

IV.1 Proiecte de cooperare Erasmus+ la UCv 

În prezent, la UCv se află în curs de implementate patru proiecte Erasmus+ pentru Acțiunea-

Cheie 2 și unul pentru Acțiunea-Cheie 3. 
 

 

Acțiunea-Cheie 2 – Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici 

a) 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 

b) Competency Based Inland Waterway Transport Education & Training (IWTCOMP)  

Beneficiar: Stichting STC-Group, Olanda  

Coordonator UCv: Prof. univ. dr. Gabriel BENGA, IMST Drobeta-Turnu Severin  

c) Training Program for Improving Quality of Life of Persons With Down Syndrome Through 

Inclusive Leisure (DS LEISURE) 

Beneficiar: Asociația Langdon Down Oltenia Centrul Educațional Teodora, ALDOCET 

Coordonator UCv: Conf. univ. dr. Germina COSMA, Facultatea de Educație Fizică și Sport 

d) Implementation of education quality assurance system via cooperation of university- 

business- government in HEIs (EDUQAS) 

Beneficiar: Universitatea din Craiova 

Coordonator UCv: Conf. univ. dr. Anca BĂNDOI, Departamentul Managementul Calității 
 
 

Acțiunea-Cheie 3 – Sprijin pentru reforma politicilor 

Adaptive Personalized System for Creating Expression Tools in Social Inclusion of Learners 

with Verbal Communication Disabilities (TESI) 

Beneficiar: Plovdiv University „Paisii Hilendarski”, Bulgaria 

Coordonator UCv: Conf. univ. dr. Gabriela IACOBESCU, Facultatea de Științe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



B. Acorduri interinstituţionale de cooperare universitară 

I. Acorduri valabile 2016-2017 
 

În prezent există 53 de acorduri semnate la nivel interinstituţional între Universitatea din 

Craiova şi entităţi din 28 ţări.  
 

  

 
 

II. Acorduri semnate în perioada 2017-2018 

În perioada analizată au fost semnate următoarele acorduri instituţionale: 

 06 aprilie 2017, Acord cadru de cooperare interinstituţională între Universitatea din 

Craiova şi Armenian State University of Economics Gyumri branch, Armenia; 

 07 iunie 2017, Acord cadru de cooperare interinstituţională între Universitatea din 

Craiova şi University of Opole, Polonia; 

 07 iunie 2017, Acord cadru de cooperare interinstituţională între Universitatea din 

Craiova şi Trakya University, Turcia; 

 12 octombrie 2017, Acord cadru de cooperare interinstituţională între Universitatea din 

Craiova şi University of Elbasan „Aleksander Xhuvani”, Albania; 

 09 ianuarie 2018, Acord cadru de cooperare interinstituţională între Universitatea din 

Craiova şi Akademija Oxford, Serbia; 

 09 ianuarie 2018, Acord cadru de cooperare interinstituţională între Universitatea din 

Craiova şi Zielona Gora University, Polonia; 



 ianuarie 2018, Acord cadru de cooperare interinstituţională între Universitatea din 

Craiova şi Mehmet Akif Ersoy, Turcia; 

 30 ianuarie 2018, Acord cadru de cooperare interinstituţională între Universitatea din 

Craiova şi Angel Kanchev University of Ruse, Bulgaria; 

 05 februarie 2018, Acord cadru de cooperare interinstituţională între Universitatea din 

Craiova şi New Bulgarian University, Bulgaria. 

În prezent au loc discuţii la nivel instituţional în vederea semnării următoarelor acorduri 

interinstituţionale: 

 Acord cadru de colaborare interinstituţională între Universitatea din Craiova şi 

Universidade de Lisboa, Portugalia; 

 Acord cadru de colaborare interinstituţională între Universitatea din Craiova şi 

Universitatea Tehnică din Moldova, Republica Moldova; 

 Acord cadru de colaborare interinstituţională între Universitatea din Craiova şi 

Universitatea de Stat din Tiraspol, Republica Moldova. 

 

 

 
 

III. Activităţi desfăşurate în cadrul acordurilor interinstituţionale 
 

 

Nr. crt. Universitatea parteneră Tipul mobilităţii 

1. Autonomus University of the State 

of Mexic, Mexic 

Mobilitate de studiu incoming 

(5 studenţi) 

2. Shatyabama University, India Mobilitate de studiu incoming 

(3 studenţi) 

3. Pamukkale University, Turcia Mobilitate de studiu incoming 

(1 student) 

 

 

 



 

 

IV. Evoluţie mobilităţi inbound în cadrul acordurilor interinstituţionale 
 

 
  

C. Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor 

finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 
 

 

În octombrie 2016 a fost semnat Memorandumul de Înțelegere între Guvernul României și 

Statele Donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia, privind implementarea Mecanismului Financiar 

al SEE 2014-2021. Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării 

Profesionale (ANPCDEFP) a fost desemnată Operator de Program pentru noul program educațional, 

Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor. 

Biroul Erasmus+ va asigura gestionarea directă a proiectelor de mobilități și va lua în evidență, 

va monitoriza și sprijini diseminarea și exploatarea rezultatelor proiectelor de cooperare, astfel încât sa 

poată furniza către ANPCDEFP informații centralizate despre fondurile SEE derulate de Universitatea 

din Craiova. 

 

I. Depunerea aplicaţiei pentru Proiectul de Mobilităţi în cadrul Programului de 

Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor finanțat prin 

Mecanismul Financiar SEE pentru anul 2018-2019 

 



Pentru anul universitar 2018-2019, DRI a depus aplicația pentru Proiectul de Mobilitate la 

nivel instituțional, solicitând granturi pentru realizarea de mobilități inbound și outbound¸pentru 

studenți, cadre didactice și personal administrativ. 

În cadrul acestui apel la candidaturi, UCv are ca parteneri următoarele universități: 

1. Bifrost University, Islanda 

2. Universiy of Iceland, Islanda 

3. University College of Southeast Norway, Norvegia.  

 

 

D. Alte programe/proiecte de mobilități desfășurate la UCv 
 

I. Programul CEEPUS 

CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) este un program care 

permite cadrelor didactice din țări partenere să efectueze mobilități academice, respectiv stagii de 

predare, în România, în baza Acordului CEEPUS III, semnat la 25 martie 2010, la Budva, 

Muntenegru, precum și a H.G. nr. 453/04 mai 2011 privind implementarea Programului de schimburi 

pentru studii universitare în Europa Centrală.  

Situația mobilităților CEEPUS efectuate la Universitatea din Craiova este următoarea: 

Anul 

universitar 

Facultatea gazdă Număr de mobilități de 

predare 

2015-2016 Facultatea de Litere 3 

2016-2017 Facultatea de Litere 3 

 

II. Mevlana Exchange Programme 
Mevlana Exchange Programme este un program finanțat 100% de Ministerul Educației și 

Guvernul din Turcia. Mevlana Exchange Programme vizează schimbul de studenți și cadre didactice 

între instituțiile de învățământ superior din Turcia și instituțiile de învățământ superior din alte țări. În 

comparație cu alte programe de mobilități, Mevlana Exchange Programme include toate instituțiile de 

învățământ superior din lume, indiferent de regiunea lor. 

Până în prezent, Universitatea din Craiova a încheiat acorduri de parteneriat în cadrul 

programului cu următoarele universități din Turcia: 

 Mehmet Akif Ersoy University 

 Trakya University 

 

Situația mobilităților efectuate la Universitatea din Craiova în cadrul acestui program este 

următoarea: 

 

Anul 

universitar 

Facultatea gazdă Tipul 

mobilității 

Număr de 

mobilități  

Universitatea 

parteneră 

2017-2018 

Facultatea de Litere studiu 1 Mehmet Akif Ersoy 

University 

Facultatea de Educație 

Fizică și Sport 

studiu 1 Mehmet Akif Ersoy 

University 

 



III. Participări la manifestări științifice internaționale 

Cadrele didactice ale Universității din Craiova manifestă un interes sporit în ceea ce privește 

participarea la manifestări științifice internaționale (conferințe, colocvii, concursuri internaționale, stagii 

sau proiecte de cercetare etc.), altele decât mobilitățile efectuate în cadrul programelor de mobilitate.  

Astfel, în anul universitar 2016-2017, numărul total de deplasări în străinătate al cadrelor 

didactice se prezintă astfel: 

 

Anul Participări la manifestări științifice 

internaționale 

2016-2017 297 

 

 

E. Sinteză acțiuni desfășurate în cadrul acordurilor bilaterale ale 

Universității din Craiova 
 

I. Situație parteneriate cu universități din țări din Uniunea Europeană și acțiuni 

desfășurate în cadrul acestora (Anexa 1) 

II. Situație parteneriate cu universități din țări extracomunitare și acțiuni 

desfășurate în cadrul acestora (Anexa 2) 
 

 

F. 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 tot acest timp s-au desfăşurat la 

Universitatea din Craiova o serie importantă de proiecte de colaborare.  
 

I. Burse Eugen Ionescu 

În cadrul apelului pentru anul universitar 2017-2018, Universitatea din Craiova a primit 64 de 

candidaturi din țări precum Algeria, Maroc, Tunisia, Liban, Burkina Faso, Ucraina, Republica 

Centrafricană, Camerun, Coasta de Fildeș, Togo, Benin, Senegal, Madagascar, Congo, Nigeria. 

Domeniile științifice pentru care și-au manifestat interesul candidații la aceste burse au fost: 

Economie și Managementul Afacerilor, Sociologie, Informatică, Inginerie Electrică, Drept, Limbi 

Moderne Aplicate, Horticultură. 

DRI a înregistrat toate candidaturile primite și le-a transmis către Școala Doctorală și către 

coordonatorii de doctorat. Pentru candidații acceptați de coordonatorii de la UCv, DRI a eliberat 

Attestation d’Accueil. Documentele au fost trimise candidaților în vederea obținerii finanțării de la 

AUF. 
 



 

G. Acțiuni de internaţionalizare 

 
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.  

 

I. Întâlniri cu potențiali parteneri străini 

DRI a inițiat noi colaborări internaţionale prin organizarea și primirea unor vizite ale 

potenţialilor parteneri: 

1. Trakya University, din Turcia, 16 mai 2017 

2. Pedagogical University of Krakow, din Polonia, 1 noiembrie 2017 

3. Mehmet Akif Ersoy University, din Turcia, 7 noiembrie 2017 

 

II. Participarea la evenimente naționale și internaționale 

1. Participarea la evenimentul de Celebrare a celei de-a 30-a aniversări Erasmus+, organizată de 

Delegația Uniunii Europene din Turcia, Ministerul Turc pentru Afacerile Uniunii Europene, 

Consiliul pentru Învățământul Superior din Turcia și Agenția Națională din Turcia, la 

Istanbul University, pe data de 24 mai 2017. 

2. Participarea la conferința națională Învață și dă mai departe, organizată de ANPCDEFP, la 

București, pe data de 3 noiembrie 2017, prilej cu care a fost celebrată și cea de-a 30-a 

aniversare Erasmus+. 

3. Participarea la Zilele Erasmus, eveniment organizat de Universitatea din Bochum, Germania. 

Universitatea din Craiova a fost reprezentată de studenta Irina Simaschi, aflată în mobilitate 

la Universitatea din Bochum, care a avut un stand de prezentare și a beneficiat de sprijinul 

DRI pentru prezentarea ofertei educaționale a UCv. 

 

III. Acţiuni de asigurare a vizibilităţii naţionale şi internaţionale a UCv  

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

vizibilităţii internaţionale a instituţiei. 

 

 



1. South-Eastern European Platform (SEEP) – Istanbul, Turcia, 2017 

SEEP este Platforma Sud-Est Europeană a Erasmus Student Network. SEEP 2017 s-a desfășurat la 

Istanbul, în Turcia, în perioada 2-5 noiembrie 2017, și a reunit reprezentanți ai secțiunilor 

ESN din țările din Sud-Estul Europei cu scopul îmbunătățirii cooperării și sporirea 

mobilităților studențești Erasmus+ în cadrul proiectelor desfășurate de universități și 

secțiunile ESN. La acest eveniment a participat și președintele secțiunii ESN Craiova, care a 

promovat oferta educațională a Universității din Craiova în cadrul unui târg educațional, prin 

distribuirea de materiale informative, realizate de către DRI. 

2. Gala ESN Craiova, edițiile VI și VII, 2017 

Gala ESN este un eveniment cu tradiție, organizat la finalul fiecărui semestru de ESN Craiova și 

Departamentul de Relaţii Internaţionale. Cu ocazia celor 

două Gale ESN desfășurate pe parcursului anului 

universitar 2017-2018, studenţii străini prezenți la acel 

moment la Universitatea din Craiova, beneficiar ai 

mobilităților în cadrul programului Erasmus+ și pe baza 

acordurilor de cooperare inter-instituțională, au fost 

premiaţi pentru implicarea activă în proiectele desfăşurate 

la UCv, precum şi pentru participarea la evenimentele organizate de ESN Craiova şi 

Departamentul de Relaţii Internaţionale. De asemenea, au fost premiaţi membrii ESN 

Craiova pentru motivaţia şi implicarea în organizarea activităţilor ESN, precum şi partenerii 

şi sponosorii care le-au sprijinit activitatea de-a lungul timpului. Premianții au primit diplome 

onorifice și cadouri oferite de DRI. 

 

H. Optimizarea şi dinamizarea cadrului de comunicare instituţională 
 

 

I. 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;  

 Transmiterea 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 și susținerea tutror inițiaticelor transmise direct la DRI sau prin intermediul 

Consiliului DRI.  
 

I. Acţiuni-suport ale DRI 
 

I. Materiale promoționale: 

 Afişe și materiale promoționale sau de informare realizate pentru mediatizarea 

evenimentelor internaționale organizate de DRI la UCv;  

 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). 

II. Oferirea de suport lingvistic pentru susţinerea oricărei iniţiative care 

vizează implementarea  strategiei de internaţionalizare a UCv. 

III. Oferirea de consultanţă în vederea promovării şi realizării de proiecte în 

cadrul programului Erasmus+. 



 

 

        

          

 

Anexa 1 

 

Situație parteneriate cu universități din țări din Uniunea Europeană  

și acțiuni desfășurate în cadrul acestora  

 

 

Nr. 

crt. 

Universitätea 

parteneră 

Țara Tipul  

de colaborare 

Valabilitate 

acord 

Prevederi 

semnificative 

Acțiuni  

realizate 

Responsabil 

1.  Karl-Franzens 

University of 

Graz 

Austria Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu 

3 mobilități outbound de 

studiu 

Facultatea de Economie și 

Administrarea Afacerilor 

2.  Technishe 

Universität Graz 

Austria Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare și 

formare 

- Facultatea de Automatică, 

Calculatoare și 

Electronică 

3.  Technische 

Universität 

Wien 

Austria Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

2016-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare și 

formare 

1 mobilitate outbound 

de studiu 

Institutional: Chimie, 

Software și analiză 
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superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

4.  Université 

Catholique de 

Louvain 

Belgia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2021 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

mobilități personal – 

predare și formare 

2 mobilități outbound de 

predare, 6 mobilități 

outbound de formare 

Facultatea de Litere, 

Facultatea de Inginerie 

Electrică, Facultatea de 

Teologie Ortodoxă 

5.  Vrije 

Universitéit 

Brussel 

Belgia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2021 Mobilităti personal - 

formare 

3 mobilități outbound de 

formare 

Instituțional 

6.  Université de 

Liege 

Belgia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2015-2021 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

mobilități personal – 

predare și formare 

5 mobilități outbound de 

plasament 

Facultatea de Litere 

7.  University 

College of West 

Flanders 

Belgia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2017-2021 Mobilităti studenți - 

studiu 

4 mobilități outbound de 

studiu 

Facultatea de Economie și 

Administrarea Afacerilor 

8.  Angel Kanchev 

University of 

Ruse 

Bulgaria Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

mobilități personal – 

predare și formare 

- Facultatea de Automatică, 

Calculatoare și 

Electronică, Facultatea de 

Agronomie 

Cooperare bilaterală 

prin intermediul unui 

acord interinstituţional 

2018-2023 Schimburi de studenţi 

şi profesori; 

Organizarea de 

- Instituţional 



seminarii, conferinţe şi 

colocvii; 

Schimburi culturale şi 

ştiinţifice. 

9.  New Bulgarian 

University 

Bulgaria Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

mobilități personal – 

predare și formare 

1 mobilitate inbound de 

predare, 14 mobilități 

outbound de formare 

Facultatea de Drept, 

Facultatea de Economie și 

Administrarea Afacerilor 

Cooperare bilaterală 

prin intermediul unui 

acord interinstituţional 

2018-2023 Schimburi de studenţi 

şi profesori; 

Organizarea de 

seminarii, conferinţe şi 

colocvii; 

Schimburi culturale şi 

ştiinţifice. 

- Instituţional 

10.  Sofia University 

St. Kliment 

Ohridski 

Bulgaria Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare și 

formare 

1 mobilitate inbound de 

studiu, 1 mobilitate 

outbound de studiu, 2 

mobilități inbound de 

predare, 1 mobilitate 

inbound de studiu, 4 

mobilități outbound de 

predare, 1 mobilitate 

outbound de formare 

Facultatea de Științe 

Sociale, Facultatea de 

Științe, Facultatea de 

Teologie Ortodoxă 

11.  St Cyril and St 

Methodius 

University of 

Veliko Turnovo 

Bulgaria Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

mobilități personal – 

predare și formare 

10 mobilități inbound de 

plasament, 3 mobilități 

inbound de studiu, 1 

mobilitate outbound de 

studiu, 5 mobilități 

outbound de plasament, 

1 mobilitate inbound de 

predare, 1 mobilitate 

inbound de studiu, 17 

Facultatea de Științe 

Sociale, Facultatea de 

Științe, Facultatea de 

Economie și 

Administrarea Afacerilor, 

Facultatea de Litere, 

Departamentul pentru 

Pregătirea Personalului 

Didactic 



mobilități outbound de 

predare, 31 mobilități 

outbound de formare 

12.  University of 

Forestry 

Bulgaria Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2015-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare și 

formare 

- Facultatea de Agronomie 

13.  Varna 

University of 

Management 

Bulgaria Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2015-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare și 

formare 

4 mobilități outbound de 

formare 

Facultatea de Economie și 

Administrarea Afacerilor 

14.  Bulgarian 

Academy of 

Sciences 

Bulgaria Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2016-2020 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

mobilități personal – 

predare și formare 

- Facultatea de Automatică, 

Calculatoare și 

Electronică 

15.  The D.A.Tsenov 

Academy of 

Economics, 

Svishtov 

Bulgaria Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2016-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare și 

formare 

- Instituțional: 

Administrarea afacerilor, 

Relații Internaționale, 

Comunicare 

16.  University of 

national and 

World Economy 

Bulgaria Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2016-2020 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

mobilități personal – 

predare și formare 

- Facultatea de Drept 

17.  South-West 

University 

Bulgaria Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

2017-2020 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

- Facultatea de Litere 



"Neofit Rilski" 

Blagoevgrad 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

mobilități personal – 

predare și formare 

Cooperare bilaterală 

prin intermediul unui 

acord interinstituţional 

2014-2019 Schimburi de studenţi 

şi profesori; 

Organizarea de 

seminarii, conferinţe şi 

colocvii; 

Schimburi culturale şi 

ştiinţifice. 

- Instituţional 

18.  Charles 

University of 

Prague 

Cehia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare  

1 mobilitate inbound de 

plasament 

Facultatea de Automatică, 

Calculatoare și 

Electronică 

19.  Mendel 

University in 

Brno 

Cehia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare și 

formare 

1 mobilitate inbound de 

studiu 

Facultatea de Științe 

Sociale 

20.  Metropolitan 

University 

Prague 

Cehia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare și 

formare 

5 mobilități outbound de 

studiu, 13 mobilități 

outbound de predare, 1 

mobilitate outbound de 

formare, 1 mobilitate 

inbound de predare 

Instituțional: Științe 

politice, Administrație 

publică, Limbi străine 

21.  University of 

Defence 

Cehia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare și 

formare 

- Facultatea de Științe 

Sociale 



22.  University of 

Nicosia 

Cipru Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

mobilități personal – 

predare și formare 

- Facultatea de Automatică, 

Calculatoare și 

Electronică 

23.  University of 

Dubrovnik 

Croația Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare și 

formare 

3 mobilități  outbound 

de formare  

Facultatea de Economie și 

Administrarea Afacerilor 

24.  University of 

Rijeka 

Croația Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare  

- Facultatea de Economie și 

Administrarea Afacerilor 

25.  University of 

Zagreb 

Croația Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare și 

formare 

1 mobilitate inbound de 

plasament, 3 mobilități 

outbound de formare 

Facultatea de Științe, 

Facultatea de Mecanică, 

Facultatea de Economie și 

Administrarea Afacerilor 

26.  VIA University 

College 

Danemarca Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

mobilități personal – 

predare și formare 

1 mobilitate outbound 

de plasament, 3 

mobilități outbound de 

studiu  

Facultatea de Educație 

Fizică și Sport 

27.  EELK 

Usuteaduse 

Institutu 

Estonia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare și 

formare 

- Facultatea de Teologie 

Ortodoxă 



Cheie 1) 

28.  Tallinn 

University 

Estonia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

mobilități personal – 

predare și formare 

- Facultatea de Automatică, 

Calculatoare și 

Electronică 

29.  Université de 

Paris-Sud (Paris 

XI) 

Franța Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2017 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare  

2 mobilități inbound de 

predare 

Facultatea de Inginerie 

Electrică 

30.  AgroSup Dijon Franța Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

mobilități personal – 

predare și formare 

- Facultatea de Agronomie 

31.  Aix-Marseille 

Université 

Franța Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare și 

formare 

- Facultatea de Științe 

32.  Bordeaux 

Sciences Agro, 

Ecole Nationale 

Superieure des 

Sciences 

Agronomiques 

de Bordeaux 

Aquitaine 

Franța Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare și 

formare 

1 mobilitate outbound 

de studiu, 3 mobilităţi 

outbound de predare 

Instituțional: Agricultură, 

Horticultură 

33.  Ecole Nationale 

Supérieure de 

Franța Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

4 mobilități outbound de 

plasament, 2 mobilităţi 

Facultatea de Științe 



Chimie de Lille studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

mobilități personal – 

predare și formare 

outbound de predare 

34.  Ecole Nationale 

Supérieure de 

Chimie de 

Montpellier 

Franța Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare și 

formare 

- Facultatea de Științe 

35.  ENSEIRB 

MATMECA/IP

B Ecole 

Nationale 

Superieure 

d'Electronique, 

Informatique, 

Telecommunicat

ions, 

Mathematique et 

Mecanique de 

Bordeaux/ 

Institut 

Polytechnique 

de Bordeaux 

Franța Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

mobilități personal – 

predare și formare 

1 mobilitate inbound de 

predare 

Facultatea de Inginerie 

Electrică 

36.  Institut National 

des Langues et 

Civilisations 

Orientales 

Franța Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare 

4 mobilități outbound de 

studiu, 3 mobilități 

inbound depredare, 4 

mobilități outbound de 

predare, 3 mobilitatăţi 

outbound de formare 

Facultatea de Litere 

37.  Institut National 

Polytechnique 

de Toulouse 

Franța Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

mobilități personal – 

predare și formare 

9 mobilități inbound de 

plasament, 1 mobilitate 

outbound de formare 

Instituțional: Automatică, 

Chimie 



superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

38.  ISEP Institut 

Superieur 

d'Electronique 

de Paris 

Franța Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

mobilități personal – 

predare 

4 mobilități outbound de 

plasament 

Facultatea de Automatică, 

Calculatoare și 

Electronică 

39.  Université 

Catholique de 

Lille 

Franța Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare  

1 mobilitate inbound de 

plasament 

Facultatea de Inginerie 

Electrică 

40.  Université 

Charles de 

Gaulle Lille 3 

Franța Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare și 

formare 

24 mobilități outbound 

de studiu 

Facultatea de Litere 

41.  Université 

d'Artois 

Franța Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti personal – 

predare și formare 

- Facultatea de Litere 

42.  Université 

d'Avignon et des 

Pays de 

Vaucluse 

Franța Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare 

1 mobilitate outbound 

de studiu 

Facultatea de Litere 

43.  Université de 

Bourgogne 

Franța Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare 

1 mobilitate inbound de 

studiu, 10 mobilități 

inbound de plasament, 6 

Instituțional: Drept, 

Inginerie Electrică, 

Economie, Litere, Științe 



din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

mobilități outbound de 

plasament, 31 mobilități 

outbound de studiu, 2 

mobilități inbound de 

predare, 17  mobilităţi 

outbound de formare, 4 

mobilităţi outbound de 

predare 

sociale, Mecanică 

44.  Université de 

Franche-Comté 

Franța Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare  

1 mobilitate outbound 

de plasament, 5 

mobilități outbound de 

studiu, 3 mobilităţi 

outbound de formare 

Instituțional: Drept, 

Mecanică, Matematică, 

Economie, Limbi străine, 

Sport 

45.  Université de 

Limoges 

Franța Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

mobilități personal – 

predare 

6 mobilități inbound de 

plasament, 2 mobilități 

outbound de plasament, 

1 mobilitate outbound 

de formare 

Facultatea de Automatică, 

Calculatoare și 

Electronică 

46.  Université de 

Nice - Sophia 

Antipolis 

Franța Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare și 

formare 

1 mobilitate inbound de 

studiu, 5 mobilități 

outbound de studiu, 6 

mobilități outbound de 

formare 

Facultatea de Științe, 

Facultatea de Economie și 

Administrarea Afacerilor, 

Facultatea de Litere 

47.  Université de 

Poitiers 

Franța Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

mobilități personal – 

predare și formare 

6 mobilități inbound de 

plasament, 2 mobilităţi 

outbound de predare, 2 

mobilități outbound de 

formare 

Facultatea de Științe 

Sociale, Facultatea de 

Inginerie Electrică  

48.  Université de 

Rouen 

Franța Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare și 

1 mobilitate outbound 

de formare, 3 mobilități 

outbound de formare 

Facultatea de Științe 



din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

formare 

49.  Université de 

Savoie 

Franța Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare și 

formare 

2 mobilități outbound de 

studiu 

Facultatea de Litere 

50.  Université de 

Strasbourg 

Franța Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare  

4 mobilități inbound de 

plasament, 5 mobilități 

outbound de studiu, 1 

mobilitate inbound de 

formare 

Facultatea de Economie și 

Administrarea Afacerilor 

51.  Université de 

Technologie de 

Compiègne 

Franța Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

mobilități personal – 

predare și formare 

5 mobilități outbound de 

plasament, 1 mobilitate 

outbound de formare 

Facultatea de Automatică, 

Calculatoare și 

Electronică 

52.  Université de 

Toulon 

Franța Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

mobilități personal – 

predare 

2 mobilități outbound de 

formare 

Facultatea de Drept 

53.  Université 

d'Orleans 

Franța Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare și 

formare 

- Facultatea de Litere 

54.  Université Jean 

Moulin Lyon 3 

Franța Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

2 mobilități outbound de 

plasament, 3 mobilități 

Facultatea de Drept 



studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

mobilități personal – 

predare și formare 

outbound de studiu, 5 

mobilități outbound de 

formare 

55.  Université Lille 

1 - Sciences et 

Technologies 

Franța Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare 

3 mobilităţi outbound de 

formare 

Facultatea de Științe 

56.  Université Lille 

2 Droit et Santé 

Franța Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

mobilități personal – 

predare și formare 

6 mobilități inbound de 

studiu, 7 mobilități 

outbound de plasament, 

1 mobilitate outbound 

de predare,  3 mobilităţi 

outbound de formare 

Instituțional: Drept, 

Științe politice, Sport 

57.  Université 

Michel de 

Montaigne- 

Bordeaux 3 

Franța Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare și 

formare 

2 mobilități outbound de 

studiu, 2 mobilități 

outbound de formare 

Facultatea de Litere 

58.  Université Paris 

Diderot- Paris 7 

Franța Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare și 

formare 

2 mobilități outbound de 

formare 

Facultatea de Litere 

59.  Université Paris-

Est Creteil Val-

de-Marne 

Franța Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

mobilități personal – 

predare și formare 

1 mobilitate outbound 

de studiu, 1 mobilitate 

outbound de predare 

Facultatea de Științe, 

Facultatea de Științe 

Sociale 

60.  Université Paul Franța Proiect de mobilitate 2014-2020 Mobilităti studenți - 3 mobilități inbound de Facultatea de Automatică, 



Sabatier- 

Toulouse 3 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

studiu, mobilități 

personal – predare 

plasament, 2 mobilități 

outbound  de plasament, 

2 mobilități outbound de 

formare, 2 mobilități 

outbound de predare 

Calculatoare și 

Electronică, Facultatea de 

Inginerie Electrică 

61.  Università di 

Corsica - 

Pasquale Paoli 

Franța Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2017-2020 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

mobilități personal – 

predare 

- Facultatea de Drept 

62.  Hochschule 

Darmstadt – 

University of 

Applied 

Sciences 

Germania Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2017 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare 

- Facultatea de Inginerie 

Electrică 

Cooperare bilaterală 

prin intermediul unui 

acord interinstituţional 

Nedeterminată Schimburi de studenţi 

şi profesori; 

Organizarea de 

seminarii, conferinţe şi 

colocvii; 

Schimburi culturale şi 

ştiinţifice. 

- Instituţional 

63.  Universität der 

Bundeswehr 

Munchen 

Germania Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2017 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare 

7 mobilități outbound de 

plasament 

Facultatea de Automatică, 

Calculatoare și 

Electronică 

64.  Duale 

Hochschule 

Baden-

Wurttemberg 

Karlsruhe 

Germania Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare și 

formare 

2 mobilități outbound de 

plasament, 4 mobilități 

outbound de studiu 

Facultatea de Economie și 

Administrarea Afacerilor 



Cheie 1) 

65.  Fachhochschule 

Koln 

Germania Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare și 

formare 

- Facultatea de Științe 

66.  Justud Liebig 

University 

Giessen 

Germania Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti personal – 

predare  

- Facultatea de Educație 

Fizică și Sport 

67.  Ludwig-

Maximilians-

Universität 

Germania Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare și 

formare 

12 mobilități outbound 

de studiu, 1 mobilitate 

outbound de predare, 3 

mobilități outbound de 

formare 

Facultatea de Litere 

68.  Ruhr-

Universität 

Bochum 

Germania Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

mobilități personal – 

predare 

17 mobilități outbound 

de studiu, 2 mobilități 

outbound de formare 

Facultatea de Litere, 

Facultatea de Educație 

Fizică și Sport 

69.  Technische 

Universität 

Dortmund 

Germania Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare și 

formare 

2 mobilități outbound de 

studiu, 1 mobilitate 

outbound de formare 

Facultatea de Științe 

70.  Universität 

Duisburg-Essen 

Germania Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare 

1 mobilitate outbound 

de studiu 

Facultatea de Mecanică 



superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

71.  Brandenburg 

University of 

Technology 

Cottbus- 

Senftenberg 

(BTU) 

Germania Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2015-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare și 

formare 

- Facultatea de Științe 

72.  Universität des 

Saarlandes 

Germania Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare 

2 mobilități outbound de 

plasament, 1 mobilitate 

outbound de studiu, 1 

mobilitate inbound de 

predare, 6 mobilități 

outbound de formare 

Facultatea de Drept, 

Facultatea de Economie și 

Administrarea Afacerilor 

Cooperare bilaterală 

prin intermediul unui 

acord interinstituţional 

2011-2021 Schimburi de studenţi 

şi profesori; 

Organizarea de 

seminarii, conferinţe şi 

colocvii; 

- Instituţional 

73.  Universität 

Kassel 

Germania Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2015-2020 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

mobilități personal – 

predare 

8 mobilități outbound de 

plasament, 1 mobilitate 

outbound de studiu, 3 

mobilități inbound de 

predare, 2 mobilităţi 

outbound de formare 

Facultatea de Științe 

74.  Universität zu 

Koln 

Germania Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2015-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare și 

formare 

1 mobilitate outbound 

de formare 

Departamentul de 

Matematici Aplicate 

75.  University of 

Munster 

Germania Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

2016-2020 Mobilităti personal – 

predare 

- Facultatea de Științe 



superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

76.  Georg-August-

Universität 

Gottingen 

Germania Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2017-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare 

1 mobilitate inbound de 

formare 

Facultatea de Teologie 

Ortodoxă 

77.  Alexander 

Technological 

Educational 

Institute of 

Thessaloniki 

Grecia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

mobilități personal – 

predare și formare 

- Instituțional: Inginerie 

electrică, Matematică 

aplicată, Automatică, 

Horticultură 

78.  Aristotle 

University of 

Thessaloniki 

Grecia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

mobilități personal – 

predare și formare 

1 mobilitate inbound de 

studiu, 8 mobilități 

outbound de studiu, 1 

mobilitate outbound de 

plasament, 5 mobilităţi 

outbound de formare 

Facultatea de Litere, 

Facultatea de Automatică, 

Calculatoare și 

Electronică, Facultatea de 

Științe, Facultatea de 

Teologie Ortodoxă 

Cooperare bilaterală 

prin intermediul unui 

acord interinstituţional 

2015-2020 Schimburi de studenţi 

şi profesori; 

Organizarea de 

seminarii, conferinţe şi 

colocvii; 

Schimburi culturale şi 

ştiinţifice. 

- Instituţional 

79.  School of 

Pedagogical&Te

chnological 

Education 

(ASPETE) 

Grecia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare și 

formare 

- Facultatea de Automatică, 

Calculatoare și 

Electronică 

80.  Technological 

Educational 

Grecia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

- Facultatea de Automatică, 

Calculatoare și 



Institute of 

Crete 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

mobilități personal – 

predare și formare 

Electronică 

81.  Technological 

Educational 

Institute of 

Peloponnese 

Grecia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

mobilități personal – 

predare și formare 

1 mobilitate outbound 

de predare 

Facultatea de Horticultură 

82.  Technological 

Educational 

Institute of 

Thessaly 

Grecia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

mobilități personal – 

predare și formare 

21 mobilități inbound de 

studiu, 2 mobilități 

outbound de studiu, 2 

mobilități outbound de 

plasament, 2 mobilități 

inbound de predare, 5 

mobilități outbound de 

predare, 19 mobilități 

outbound de formare 

Instituțional: Mecanică, 

Matematici aplicate, 

Horticultură, Agricultură, 

Inginerie electrică, 

Informatică 

83.  University of 

Crete 

Grecia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare  

- Facultatea de Economie și 

Administrarea Afacerilor 

84.  University of 

Macedonia 

Grecia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare și 

formare 

6 mobilități inbound de 

studiu 

Facultatea de Științe, 

Facultatea de Automatică, 

Calculatoare și 

Electronică 

85.  University of 

Patras 

         

Grecia 

Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare și 

formare 

1 mobilitate inbound de 

studiu, 1 mobilitate 

inbound de formare 

Instituțional: 

Administrarea afacerilor, 

Agricultură 



superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

86.  University of 

Piraeus 

Grecia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare și 

formare 

2 mobilități inbound de 

studiu, 1 mobilitate 

outbound de studiu, 5 

mobilități outbound de 

plasament, 5 mobilităţi 

inbound de predare, 4 

mobilități outbound de 

formare 

Instituțional: Automatică, 

Economie, Administrarea 

afacerilor, Agricultură, 

Biochimie 

87.  University of 

Thessaly 

Grecia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare și 

formare 

- Facultatea de Agronomie 

88.  International 

Hellenic 

University 

Grecia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2015-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare și 

formare 

- Facultatea de Științe 

Sociale 

89.  University of 

Ioannina 

Grecia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2017-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare și 

formare 

2 mobilități outbound de 

studiu 

Facultatea de Economie și 

Administrarea Afacerilor 

90.  Universita' degli 

studi del Molise 

Italia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

mobilități personal – 

predare și formare 

1 mobilitate inbound de 

studiu, 4 mobilităţi 

outbound de predare, 8 

mobilități outbound de 

formare 

 

Facultatea de Agronomie, 

Facultatea de Științe 

Sociale 

91.  Universita degli Italia Proiect de mobilitate 2014-2020 Mobilităti studenți - 2 mobilități outbound de Facultatea de Agronomie 



Studi della 

Tuscia 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

studiu și plasament, 

mobilități personal – 

predare și formare 

plasament, 1 mobilitate 

inbound de predare, 5 

mobilități outbound de 

formare 

Cooperare bilaterală 

prin intermediul unui 

acord interinstituţional 

Nedeterminată Schimburi de studenţi 

şi profesori; 

Organizarea de 

seminarii, conferinţe şi 

colocvii; 

Schimburi culturale şi 

ştiinţifice. 

- Instituţional 

92.  Università degli 

Studi 

dell'Aquila 

Italia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare 

- Facultatea de Litere, 

Facultatea de Științe 

93.  Universita degli 

Studi di 

Bergamo 

Italia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare 

1 mobilitate outbound 

de studiu 

Facultatea de Litere 

94.  Università degli 

Studi di Firenze 

Italia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare 

5 mobilități outbound  

de studiu 

Instituțional: Istorie, 

Sociologie, Mecanică 

95.  Università degli 

Studi di Genova 

Italia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu 

4 mobilități outbound de 

studiu 

Facultatea de Automatică, 

Calculatoare și 

Electronică 



Cheie 1) 

96.  Università degli 

Studi di 

Macerata 

Italia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare și 

formare 

2 mobilități inbound de 

studiu, 1 mobilitate 

outbound de studiu  

Instituțional: Litere, 

Administrarea afacerilor, 

Turism, Economie 

97.  Università degli 

Studi di Milano 

Italia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare și 

formare 

1 mobilitate outbound 

de formare 

Facultatea de Automatică, 

Calculatoare și 

Electronică, Facultatea de 

Științe Sociale 

98.  University of 

Milano – 

Bicocca 

Italia Cooperare bilaterală 

prin intermediul unui 

acord interinstituţional 

2013-2018 Schimburi de studenţi 

şi profesori; 

Organizarea de 

seminarii, conferinţe şi 

colocvii; 

Schimburi culturale şi 

ştiinţifice. 

- Instituţional 

99.  Università degli 

Studi di Padova 

Italia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare 

2 mobilități outbound de 

predare 

Facultatea de Automatică, 

Calculatoare și 

Electronică, Facultatea de 

Inginerie Electrică 

100.  Università degli 

Studi di Roma 

La Sapienza 

Italia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

mobilități personal – 

predare și formare 

2 mobilități outbound de 

studiu, 3 mobilități 

outbound de plasament, 

1 mobilitate outbound 

de formare  

Facultatea de Automatică, 

Calculatoare și 

Electronică 

101.  Università degli 

Studi di Roma 

Tor Vergata 

Italia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

mobilități personal – 

6 mobilități outbound de 

plasament, 10 mobilități 

outbound de formare 

Facultatea de Educație 

Fizică și Sport 



din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

predare și formare  

102.  Università degli 

Studi di Torino 

Italia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare 

1 mobilitate inbound de 

studiu, 4 mobilități 

outbound de studiu, 2 

mobilităţi outbound de 

predare, 7 mobilităţi  

outbound de formare 

 

Facultatea de Litere, 

Facultatea de Științe 

Sociale, Facultatea de 

Drept 

103.  Università degli 

Studi di Udine 

Italia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare 

- Facultatea de Litere 

104.  Universitaàdegli 

studi Magna 

Greciae di 

Catanzaro 

Italia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

mobilități personal – 

predare și formare 

- Facultatea de Educație 

Fizică și Sport 

105.  Università degli 

Studi Roma Tre 

Italia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare 

1 mobilitate outbound 

de studiu, 2 mobilități 

outbound de formare 

Facultatea de Științe, 

Facultatea de Științe 

Sociale 

106.  Università della 

Calabria 

Italia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

mobilități personal – 

predare și formare 

- Instituțional: Filosofie, 

Literatura, Automatică, 

Economie, Administrarea 

afacerilor, Statistică 

107.  Università G. Italia Proiect de mobilitate 2014-2020 Mobilităti studenți - 2 mobilități outbound de Facultatea de Litere, 



d'Annunzio di 

Chieti - Pescara 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

studiu, mobilități 

personal – predare și 

formare 

studiu, 10 mobilități 

inbound de studiu, 3 

mobilităţi inbound de 

predare, 1 mobilitate 

outbound de formare 

Facultatea de Științe 

Sociale 

108.  Università per 

Stranieri di 

Perugia 

Italia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare și 

formare 

- Facultatea de Litere 

Cooperare bilaterală 

prin intermediul unui 

acord interinstituţional 

2013-2018 Schimburi de studenţi 

şi profesori; 

Organizarea de 

seminarii, conferinţe şi 

colocvii; 

Schimburi culturale şi 

ştiinţifice. 

- Instituţional 

109.  University of 

Foggia 

Italia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare 

4 mobilități outbound de 

formare 

Facultatea de Economie și 

Administrarea Afacerilor 

110.  Università degli 

Studi di Modena 

e Reggio Emilia 

Italia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2016-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare și 

formare 

2 mobilități outbound de 

predare, 3 mobilități 

outbound de formare 

Facultatea de Litere 

111.  Università degli 

Studi di Urbino 

Carlo Bo 

Italia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

2016-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare  

1 mobilitate outbound 

de formare 

 

Facultatea de Economie și 

Administrarea Afacerilor 



Cheie 1) 

112.  Università degli 

Studi di Bari 

Aldo Moro 

Italia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2017-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare 

- Facultatea de Litere 

113.  University of 

Sassari 

Italia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2017-2020 Mobilităti personal – 

predare și formare 

- Facultatea de Litere 

114.  University of 

Catania 

Italia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2018-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare 

1 mobilitate outboundde 

formre 

Facultatea de Horticultură 

115.  University of 

Messina 

Italia Cooperare bilaterală 

prin intermediul unui 

acord interinstituţional 

2013-2023 Schimburi de studenţi 

şi profesori; 

Organizarea de 

seminarii, conferinţe şi 

colocvii; 

Schimburi culturale şi 

ştiinţifice. 

- Instituţional 

116.  Riga Technical 

University 

Letonia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare și 

formare 

1 mobilitate outbound 

de plasament 

Facultatea de Economie și 

Administrarea Afacerilor 

117.  Klaipeda 

University 

Lituania Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare și 

- Facultatea de Științe 



din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

formare 

118.  Vytautas 

Magnus 

University 

Lituania Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare  

1 mobilitate outbound 

de predare, 2 mobilități 

outbound de formare 

Facultatea de Economie și 

Administrarea Afacerilor 

119.  Goce Delcev 

University of 

Stip 

Macedonia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2016-2020 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

mobilități personal – 

predare și formare 

- Facultatea de Litere 

120.  SS. Cyril and 

Methodiu 

University on 

Skopje 

Macedonia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2016-2020 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

mobilități personal – 

predare și formare 

- Facultatea de Litere 

121.  University of 

Malta 

Malta Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2016-2020 Mobilităti personal – 

predare și formare 

7 mobilități outbound de 

formare, 2 mobilități 

outbound de predare 

Facultatea de Litere, 

Facultatea de Teologie 

Ortodoxă 

122.  University of 

Birmingham 

Marea 

Britanie 

Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2017 Mobilităti personal – 

predare și formare 

1 mobilitate outbound 

de predare , 3 mobilități 

outbound de formare 

Facultatea de Litere 

123.  University of 

Kent, School of 

Marea 

Britanie 

Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

2014-2020 Mobilităti personal – 

predare și formare 

- Facultatea de Educație 

Fizică și Sport 



Sport and 

Exercise 

Sciences 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

124.  University of 

Ulster 

Marea 

Britanie 

Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare  

4 mobilități outbound de 

studiu, 3 mobilități 

outbound de formare 

Facultatea de Științe 

125.  Aberystwyth 

University 

Marea 

Britanie 

Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2016-2019 Mobilităti personal – 

predare și formare 

1 mobilitate outbound 

de studiu 

Facultatea de Automatică, 

Calculatoare și 

Electronică 

126.  School of 

Oriental and 

African Studies, 

SOAS 

University of 

London 

Marea 

Britanie 

Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2016-2019 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare 

2 mobilități outbound de 

predare 

Facultatea de Litere 

127.  Adam 

Mickiewicz 

University 

Polonia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare și 

formare 

2 mobilități outbound de 

studiu 

Facultatea de Litere 

128.  Akademia 

Wychowania 

Fizycznego we 

Wroclawiu 

Polonia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare și 

formare 

- Facultatea de Educație 

Fizică și Sport 

129.  Nicolaus Polonia Proiect de mobilitate 2014-2020 Mobilităti studenți - 10 mobilități outbound Facultatea de Științe 



Copernicus 

University in 

Torun 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

studiu și plasament, 

mobilități personal – 

predare și formare 

de studiu, 2 mobilități 

outbound de plasament, 

1 mobilitate outbound 

de predare, 3 mobilităţi 

outbound de formare 

Sociale, Facultatea de 

Științe, Facultatea de 

Litere 

130.  Panstwowa 

Wyzsza Szkola 

Zawodowa 

(State Higher 

Vocational 

School In 

Tarnow) 

Polonia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare 

1 mobilitate inbound de 

studiu, 3 mobilități 

inbound de plasament, 2 

mobilități inbound de 

predare, 2 mobilități 

outbound de studiu, 5 

mobilități outbound de 

predare, 2 mobilități 

outbound de formare 

Facultatea de Litere 

131.  University of 

Economics in 

Katowice 

Polonia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare și 

formare 

- Facultatea de Economie și 

Administrarea Afacerilor 

132.  Warsaw 

Management 

University 

Polonia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

mobilități personal – 

predare și formare 

11 mobilități outbound 

de studiu 

Facultatea de Științe 

Sociale 

133.  Opole 

University 

Polonia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2015-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare și 

formare 

4 mobilități outbound de 

studiu, 4 mobilități 

inbound de predare, 2 

mobilități outbound de 

predare, 2 mobilități 

outbound de formare 

Facultatea de Teologie 

Ortodoxă, Facultatea de 

Litere 

Cooperare bilaterală 

prin intermediul unui 

accord 

2017-2022 Schimburi de studenţi 

şi profesori; 

Organizarea de 

- Instituţional 

 



interinstituţional seminarii, conferinţe şi 

colocvii; 

Schimburi culturale şi 

ştiinţifice. 

134.  University of 

Silesia in 

Katowice 

Polonia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2015-2020 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

mobilități personal – 

predare și formare 

2 mobilități outbound de 

plasament, 1 mobilitate 

outbound de studiu 

Facultatea de Litere 

135.  Politechnika 

Koszalinska 

(Koszalin 

University of 

Technology) 

Polonia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2016-2020 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

mobilități personal – 

predare și formare 

1 mobilitate outbound 

de formare, 2 mobilitați 

outbound de predare 

Facultatea de Litere 

Cooperare bilaterală 

prin intermediul unui 

accord 

interinstituţional 

2016-2021 Schimburi de studenţi 

şi profesori; 

Organizarea de 

seminarii, conferinţe şi 

colocvii; 

Schimburi culturale şi 

ştiinţifice. 

- Instituţional 

136.  University of 

Warmia and 

Mazury in 

Olsztyn 

Polonia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2016-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare și 

formare 

- Facultatea de Economie și 

Administrarea Afacerilor 

137.  Wroclaw 

University of 

Environmental 

and Life 

Sciences 

Polonia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2016-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare  

- Facultatea de Horticultură 



138.  Politechnika 

Slaska (Silesian 

Uniersity of 

Technology) 

Polonia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2017-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare 

- Facultatea de Automatică, 

Calculatoare și 

Electronică 

139.  State Higher 

Vocational 

School in 

Raciborz 

Polonia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2017-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare și 

formare 

- Instituțional: Limbi 

străine, Educație, Turism, 

Administrarea afacerilor, 

Administrație publică 

140.  University of 

Zielona Gora 

Polonia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2017-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare  

- Facultatea de Drept 

Cooperare bilaterală 

prin intermediul unui 

accord 

interinstituţional 

2018-2023 Schimburi de studenţi 

şi profesori; 

Organizarea de 

seminarii, conferinţe şi 

colocvii; 

Schimburi culturale şi 

ştiinţifice. 

- Instituţional 

 

141.  Universytet 

Rzeszowski 

Polonia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2017-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare și 

formare 

- Facultatea de Științe 

Sociale 

142.  University of 

Gdansk 

Polonia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

2018-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare și 

formare 

- Facultatea de Litere 



superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

143.  Escola Superior 

de Educacao de 

Fafe 

Portugalia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare și 

formare 

- Facultatea de Educație 

Fizică și Sport 

144.  Instituto 

Politecnico do 

Porto - Instituto 

Superior de 

Contabilidade e 

Administracao 

do Porto 

(ISCAP) 

Portugalia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

mobilități personal – 

predare  

5 mobilități outbound de 

studiu, 2 mobilități 

outbound de formare 

Facultatea de Economie și 

Administrarea Afacerilor 

145.  Universidade de 

Aveiro 

Portugalia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare 

1 mobilitate outbound 

de formare 

Facultatea de Științe 

146.  Universidade de 

Lisboa 

Portugalia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare și 

formare 

4 mobilități outbound de 

studiu, 2 mobilități 

outbound de formare 

Facultatea de Litere, 

Facultatea de Științe 

147.  Universidade 

Nova de Lisboa 

Portugalia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare și 

formare 

2 mobilități outbound de 

studiu, 2 mobilități 

outbound de formare 

Facultatea de Litere 

148.  Universidade do Portugalia Proiect de mobilitate 2015-2020 Mobilităti studenți - 1 mobilitate outbound Instituțional: Limbi 



Porto Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

studiu și plasament, 

mobilități personal – 

predare  

de formare străine, Sociologie 

149.  University of 

Coimbra 

Portugalia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2015-2020 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

mobilități personal – 

predare și formare 

2 mobilități outbound de 

studiu, 1 mobilitate 

outbound de formare 

Facultatea de Științe 

150.  Instituto 

Politecnico de 

Castelo Branco 

Portugalia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2016-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare 

- Facultatea de Educație 

Fizică și Sport 

151.  Comenius 

University of 

Bratislava 

Slovacia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

mobilități personal – 

predare și formare 

1 mobilitate inbound de 

studiu, 1 1 mobilitate 

outbound  

de plasament, 8 

mobilități outbound de 

formare 

Facultatea de Automatică, 

Calculatoare și 

Electronică 

152.  Technical 

University of 

Kosice 

Slovacia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare și 

formare 

6 mobilități outbound  

de formare, 1 mobilitate 

outbound de predare 

Facultatea de Științe 

153.  University of 

Zilina 

Slovacia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți – 

studiu, mobilități 

personal – predare și 

formare 

1 mobilitate outbound  

de predare  

Facultatea de Mecanică 



154.  Pavol Josef 

Safarik 

University in 

Kosice 

Slovacia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2016-2020 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

mobilități personal – 

predare și formare 

- Instituțional: Limbi 

străine, Jurnalism și 

comunicare, 

Administrație publică 

155.  University of 

Presov 

Slovacia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2017-2020 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

mobilități personal – 

predare și formare 

- Facultatea de Horticultură 

156.  University of 

Maribor 

Slovenia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

mobilități personal – 

predare și formare 

4 mobilități outbound de 

studiu, 1 mobilitate 

outbound de plasament 

Facultatea de Automatică, 

Calculatoare și 

Electronică 

157.  University of 

Primorska 

Slovenia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare  

- Facultatea de Economie și 

Administrarea Afacerilor 

158.  Universidad 

Autonoma de 

Madrid 

Spania Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare și 

formare 

4 mobilități inbound de 

studiu, 11 mobilități 

outbound de studiu, 3 

mobilități outbound de 

plasament, 5 mobilități 

outbound de formare 

Facultatea de Drept, 

Facultatea de Științe 

Sociale, Facultatea de 

Litere, Facultatea de 

Automatică, Calculatoare 

și Electronică 

159.  Universidad 

Carlos III de 

Madrid 

Spania Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare 

- Facultatea de Mecanică 



Cheie 1) 

160.  Universidad 

Complutense de 

Madrid 

Spania Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare și 

formare 

2 mobilități inbound de 

studiu, 1 mobilitate 

outbound de studiu, 1 

mobilitate inbound de 

predare, 1 mobilitate 

outbound de predare, 1 

mobilitate outbound de 

formare 

Facultatea de Științe, 

Facultatea de Litere, 

Facultatea de Economie și 

Administrarea Afacerilor 

161.  Universidad de 

Alcala 

Spania Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare  

1 mobilitate inbound de 

studiu, 3 mobilități 

outbound de studiu, 1 

mobilitate outbound de 

predare, 3 mobilități 

outbound de formare 

Facultatea de Litere 

162.  Universidad de 

Alicante 

Spania Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti personal – 

predare 

- Facultatea de Litere 

163.  Universidad de 

Burgos 

Spania Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu 

6 mobilități outbound de 

studiu 

Facultatea de Litere 

164.  Universidad de 

Castilla-La 

Mancha 

Spania Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

mobilități personal – 

predare și formare 

2 mobilități outbound de 

studiu, 3 mobilități 

outbound de formare 

Instituțional: Economie,  

Istorie, Filosofie, 

Mecanică, Limbi străine, 

Horticultură 

165.  Universidad de 

Granada 

Spania Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

2 mobilități inbound de 

studiu, 5 mobilități 

Facultatea de Științe, 

Facultatea de Litere 



studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

personal – predare și 

formare 

outbound de studiu, 1 

mobilitate inbound de 

predare 

Cooperare bilaterală 

prin intermediul unui 

accord 

interinstituţional 

2012-2022 Schimburi de studenţi 

şi profesori; 

Organizarea de 

seminarii, conferinţe şi 

colocvii; 

Schimburi culturale şi 

ştiinţifice. 

- Instituţional 

 

166.  Universidad de 

La Rioja 

Spania Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare  

10 mobilități inbound de 

studiu, 2 mobilități 

inbound de plasament, 1 

mobilitate outbound de 

studiu, 2 mobilități 

outbound de plasament, 

2 mobilități outbound de 

formare 

Institutional: Limbi 

străine, Economie, 

Inginerie electrică 

167.  Universidad de 

Leon 

Spania Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare  

- Facultatea de Litere 

168.  Universidad de 

Malaga 

Spania Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare și 

formare 

7 mobilități inbound de 

studiu, 8 mobilități 

outbound de studiu, 1 

mobilitate outbound de 

predare, 2 mobilități 

outbound de formare 

Facultatea de Automatică, 

Calculatoare și 

Electronică, Facultatea de 

Economie și 

Administrarea Afacerilor, 

Facultatea de Științe, 

Facultatea de Mecanică 

169.  Universidad de 

Oviedo 

Spania Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare  

2 mobilități outbound de 

studiu 

Facultatea de Litere 



din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

170.  Universidad de 

Salamanca 

Spania Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare și 

formare 

10 mobilități inbound de 

studiu, 12 mobilități 

outbound de studiu, 1 

mobilitate outbound de 

formare 

Instituțional: Mecanică, 

Istorie, Științe umaniste, 

Geografie 

171.  Universidad 

Francisco de 

Vitoria 

Spania Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu 

7 mobilități outbound de 

studiu 

Facultatea de Științe 

Sociale 

172.  Universidad 

Politecnica de 

Madrid 

Spania Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare și 

formare 

2 mobilități outbound de 

studiu 

Facultatea de Automatică, 

Calculatoare și 

Electronică 

173.  Universidade de 

Santiago de 

Compostela 

Spania Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare și 

formare 

5 mobilități inbound de 

studiu, 4 mobilități 

outbound de formare 

Facultatea de Litere, 

Facultatea de Științe 

174.  Universitat de 

Barcelona 

Spania Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare  

8 mobilități outbound de 

studiu  

Facultatea de Litere 

175.  Universitat de 

Valencia 

Spania Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

6 mobilități outbound de 

studiu, 1 mobilitate 

Facultatea de Automatică, 

Calculatoare și 



studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

personal – predare outbound de plasament, 

1 mobilitate outbound  

de predare 

Electronică, Facultatea de 

Științe 

176.  Universitat 

Politecnica de 

Valencia 

Spania Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare 

7 mobilități outbound de 

formare  

Instituțional: Staff 

training, Horticultură, 

Agronomie 

177.  Universitat 

Rovira I Virgili 

Spania Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare  

3 mobilități outbound  

de studiu, 1 mobilitate 

outbound de predare 

Facultatea de Litere 

178.  University of 

Cordoba 

Spania Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare  

2 mobilități inbound de 

studiu, 2 mobilități 

outbound de plasament 

Instituțional: Mecanică, 

Inginerie electrică, 

Automatică 

179.  Universidad de 

la Laguna 

Spania Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2015-2020 Mobilităti studenți – 

studiu, mobilități 

personal – predare și 

formare 

- Facultatea de Științe 

180.  Universidade da 

Coruna 

Spania Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2015-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare  

1 mobilitate outbound 

de studiu, 2 mobilități 

outbound de plasament, 

1 mobilitate inbound de 

predare 

Facultatea de Drept 

181.  Universitat de Spania Proiect de mobilitate 2016-2020 Mobilităti studenți – - Facultatea de Drept 



les Illes Balears Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

studiu, mobilități 

personal – predare și 

formare 

182.  Universidad de 

Jaen 

Spania Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2016-2021 Mobilităti studenți – 

studiu, mobilități 

personal – predare și 

formare 

1 mobilitate outbound 

de studiu 

Facultatea de Horticultură 

183.  Universidad 

Nacional de 

Education a 

Distancia 

UNED 

Spania Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2018-2020 Mobilităti studenți – 

studiu, mobilități 

personal – predare 

- Facultatea de Automatică, 

Calculatoare și 

Electronică 

184.  Eötvös Lorand 

University 

Ungaria Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare și 

formare 

7 mobilități outbound de 

formare 

Facultatea de Științe 

185.  University of 

Miskolc 

 

Ungaria Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți – 

studiu și plasament, 

mobilități personal – 

predare și formare 

3 mobilități outbound de 

formare 

Facultatea de Automatică, 

Calculatoare și 

Electronică, Facultatea de 

Litere 

Cooperare bilaterală 

prin intermediul unui 

accord 

interinstituţional 

2014-2020 Schimburi de studenţi 

şi profesori; 

Organizarea de 

seminarii, conferinţe şi 

colocvii; 

Schimburi culturale şi 

- Instituţional 

 



ştiinţifice. 

186.  University of 

Pécs 

Ungaria Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2021 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal – predare  

- Facultatea de Drept 

187.  University of 

Szeged 

Ungaria Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2021 Mobilităti personal – 

predare și formare 

- Instituțional 

 



 

                                                                                                                                     

        

          

 

Anexa 2 

Situație parteneriate cu universități din țări extracomunitare  

și acțiuni desfășurate în cadrul acestora  

 

Nr. 

crt. 

Universitatea 

parteneră 

Țara Tipul  

de colaborare 

Valabilitate 

acord 

Prevederi 

semnificative 

Acțiuni  

realizate 

Responsabil 

1.  Mediterranean 

University of 

Albania 

Albania Cooperare bilaterală 

prin intermediul unui 

accord interinstituţional 

2016-2021 Schimburi de studenţi 

şi profesori; 

Organizarea de 

seminarii, conferinţe şi 

colocvii; 

- Instituţional 

2.  University of 

Elbasan 

„Aleksander 

Xhuvani” 

Albania Cooperare bilaterală 

prin intermediul unui 

accord interinstituţional 

2017-2022 Schimburi de studenţi 

şi profesori; 

Organizarea de 

seminarii, conferinţe şi 

colocvii; 

Schimburi culturale şi 

ştiinţifice. 

- Instituţional 

3.  Université Abou 

Bekr Belkaid de 

Tlemcen 

Algeria Cooperare bilaterală 

prin intermediul unui 

accord interinstituţional 

2014-2019 Schimburi de studenţi 

şi profesori; 

Organizarea de 

seminarii, conferinţe şi 

colocvii; 

- Instituţional 
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Schimburi culturale şi 

ştiinţifice. 

4.  Université 

Constantine 3 

Algeria Cooperare bilaterală 

prin intermediul unui 

accord interinstituţional 

2015-2020 Schimburi de studenţi 

şi profesori; 

Organizarea de 

seminarii, conferinţe şi 

colocvii; 

Schimburi culturale şi 

ştiinţifice. 

- Instituţional 

5.  Université El 

Oued 

Algeria Cooperare bilaterală 

prin intermediul unui 

accord interinstituţional 

2013-2018 Schimburi de studenţi 

şi profesori; 

Organizarea de 

seminarii, conferinţe şi 

colocvii; 

Schimburi culturale şi 

ştiinţifice. 

1 stagiu de cercetare 

inbound   

Instituţional 

6.  Université Kasdi 

Merbah de 

Ouargla 

Algeria Cooperare bilaterală 

prin intermediul unui 

accord interinstituţional 

2014-2019 Schimburi de studenţi 

şi profesori; 

Organizarea de 

seminarii, conferinţe şi 

colocvii; 

Schimburi culturale şi 

ştiinţifice. 

- Instituţional 

7.  Université Larbi 

Ben M’Hidi 

Algeria  Cooperare bilaterală 

prin intermediul unui 

accord interinstituţional 

2014-2019 Schimburi de studenţi 

şi profesori; 

Organizarea de 

seminarii, conferinţe şi 

colocvii; 

Schimburi culturale şi 

ştiinţifice. 

- Instituţional 

8.  Armenian State 

University of 

Economics 

Gyumri branch 

Armenia Cooperare bilaterală 

prin intermediul unui 

accord interinstituţional 

2017-2022 Schimburi de studenţi 

şi profesori; 

Organizarea de 

seminarii, conferinţe şi 

colocvii; 

- Instituţional 



Schimburi culturale şi 

ştiinţifice. 

9.  Université 

linguistique 

d'Etat V. Brusov 

d’ Erevan 

Armenia Cooperare bilaterală 

prin intermediul unui 

accord interinstituţional 

2013-2018 Schimburi de studenţi 

şi profesori; 

Organizarea de 

seminarii, conferinţe şi 

colocvii; 

Schimburi culturale şi 

ştiinţifice. 

- Instituţional 

10.  Belarusian State 

University 

Belarus Cooperare bilaterală 

prin intermediul unui 

accord interinstituţional 

2015-2020 Schimburi de studenţi 

şi profesori; 

Organizarea de 

seminarii, conferinţe şi 

colocvii; 

Schimburi culturale şi 

ştiinţifice. 

- Instituţional 

 

11.  University of 

Sarajevo 

Bosnia și 

Herțegovi

na 

Cooperare bilaterală 

prin intermediul unui 

accord interinstituţional 

2015-2020 Schimburi de studenţi 

şi profesori; 

Organizarea de 

seminarii, conferinţe şi 

colocvii; 

Schimburi culturale şi 

ştiinţifice. 

- Instituţional 

12.  Université Félix 

Houphouët – 

Boigny de 

Cocody 

Coasta de 

Fildeş 

Cooperare bilaterală 

prin intermediul unui 

accord interinstituţional 

2013-2018 Schimburi de studenţi 

şi profesori; 

Organizarea de 

seminarii, conferinţe şi 

colocvii; 

Schimburi culturale şi 

ştiinţifice. 

- Instituţional 

13.  Kangwon 

National 

University 

Coreea de 

Sud 

Cooperare bilaterală 

prin intermediul unui 

accord interinstituţional 

2012-2022 Schimburi de studenţi 

şi profesori; 

Organizarea de 

seminarii, conferinţe şi 

colocvii; 

1 mobilitate outbound 

de studiu  

Instituţional 

 



Schimburi culturale şi 

ştiinţifice. 

14.  Kookmin 

University 

Coreea de 

Sud 

Cooperare bilaterală 

prin intermediul unui 

accord interinstituţional 

2013-2018 Schimburi de studenţi 

şi profesori; 

Organizarea de 

seminarii, conferinţe şi 

colocvii; 

Schimburi culturale şi 

ştiinţifice. 

3 mobilităţi inbound 

de studiu  

Instituţional 

 

15.  University of 

Fribourg 

Elveția Swiss European 

Mobility Programme  

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal - predare și 

formare 

 Facultatea de Drept 

16.  Sathyabama 

University 

India Cooperare bilaterală 

prin intermediul unui 

accord interinstituţional 

2015-2020 Schimburi de studenţi 

şi profesori; 

Organizarea de 

seminarii, conferinţe şi 

colocvii; 

Schimburi culturale şi 

ştiinţifice. 

14 mobilităţi inbound 

de studiu  

 

Instituţional 

 

17.  University of 

Halabja 

Irak  Cooperare bilaterală 

prin intermediul unui 

accord interinstituţional 

2013-2018 Schimburi de studenţi 

şi profesori; 

Organizarea de 

seminarii, conferinţe şi 

colocvii; 

Schimburi culturale şi 

ştiinţifice. 

- Instituţional 

 

18.  Bifrost 

University 

Islanda Proiect de mobilitate în 

Învățământul Superior, 

Programul “Fondul de 

burse” - RO15, finanţat 

prin Mecanismul 

Financiar SEE 2009-

2014 

2013-2016 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

mobilități personal - 

predare și formare 

2 mobilități outbound 

de studiu, 2 mobilități 

outbound de 

plasament, 5 mobilități 

outbound de formare, 

1 mobilitate inbound 

de formare 

Facultatea de Economie și 

Administrarea Afacerilor 



Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2021 Mobilităti studenți - 

Studiu, mobilități 

personal - predare 

1 mobilitate inbound 

de formare 

Facultatea de Economie și 

Administrarea Afacerilor 

19.  University of 

Iceland 

Islanda Proiect de mobilitate în 

Învățământul Superior, 

Programul “Fondul de 

burse” - RO15, finanţat 

prin Mecanismul 

Financiar SEE 2009-

2014 

2013-2016 Mobilități personal - 

predare și formare 

- Instituțional: Informatică, 

Inginerie Electrică, Științe 

Umaniste, Drept, Sociologie, 

Kinetoterapie, Sport 

20.  K. Zhubanov 

Aktobe 

Regional State 

University 

Kazahstan Cooperare bilaterală 

prin intermediul unui 

accord interinstituţional 

2013-2018 Schimburi de studenţi 

şi profesori; 

Organizarea de 

seminarii, conferinţe şi 

colocvii; 

Schimburi culturale şi 

ştiinţifice. 

5 mobilităţi inbound 

de studiu  

Instituţional 

 

21.  Universite des 

Relations  

Internationales 

et des langues 

du monde  

Abylai Khan 

Kazahstan  Cooperare bilaterală 

prin intermediul unui 

accord interinstituţional 

2010-2020 Schimburi de studenţi 

şi profesori; 

Organizarea de 

seminarii, conferinţe şi 

colocvii; 

Schimburi culturale şi 

ştiinţifice. 

- Instituţional 

 

22.  Universiti 

Teknologi 

Malaysia 

Malaezia Cooperare bilaterală 

prin intermediul unui 

accord interinstituţional 

2014-2019 Schimburi de studenţi 

şi profesori; 

Organizarea de 

seminarii, conferinţe şi 

colocvii; 

Schimburi culturale şi 

ştiinţifice. 

- Instituţional 



23.  Universidad 

Autonoma del 

Estado de 

Mexico 

Mexic Cooperare bilaterală 

prin intermediul unui 

accord interinstituţional 

2015-2019 Schimburi de studenţi 

şi profesori; 

Organizarea de 

seminarii, conferinţe şi 

colocvii; 

Schimburi culturale şi 

ştiinţifice. 

11 mobilităţi inbound 

de studiu  

1 stagiu de cercetare 

inbound   

Instituţional 

24.  Buskerud and 

Vestfold 

University 

College 

Norvegia Proiect de mobilitate în 

Învățământul Superior, 

Programul “Fondul de 

burse” - RO15, finanţat 

prin Mecanismul 

Financiar SEE 2009-

2014 

2013-2016 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

mobilități personal - 

predare și formare 

5 mobilități outbound 

de plasament, 1 

mobilitate outbound de 

studiu, 7 mobilități 

outbound de formare, 

1 mobilitate outbound 

de predare, 2 

mobilități inbound de 

predare, 2 mobilități 

inbound de formare 

Instituțional: Automatică, 

Economie 

Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

mobilități personal – 

predare și formare 

- Instituțional: Automatică, 

Economie 

25.  Harstad 

University 

College 

Norvegia Proiect de mobilitate în 

Învățământul Superior, 

Programul “Fondul de 

burse” - RO15, finanţat 

prin Mecanismul 

Financiar SEE 2009-

2014 

2013-2016 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

mobilități personal - 

predare și formare 

- Facultatea de Economie și 

Administrarea Afacerilor 

26.  MF Norwegian 

School of 

Theology 

Norvegia Proiect de mobilitate în 

Învățământul Superior, 

Programul “Fondul de 

burse” - RO15, finanţat 

prin Mecanismul 

2013-2016 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

mobilități personal - 

predare 

- Facultatea de Teologie 



Financiar SEE 2009-

2014 

27.  Nesna 

University 

College 

Norvegia Proiect de mobilitate în 

Învățământul Superior, 

Programul “Fondul de 

burse” - RO15, finanţat 

prin Mecanismul 

Financiar SEE 2009-

2014 

2013-2016 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament , 

mobilități personal - 

predare și formare 

1 mobilitate outbound 

de plasament, 1 

mobilitate outbound de 

predare, 7 mobilități 

outbound de formare    

Instituțional: Limbi străine, 

Muzică, Matematică 

Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal - predare și 

formare 

- Instituțional: Limbi străine, 

Sport 

28.  Academia de 

Studii 

Economice din 

Moldova 

Republica 

Moldova 

Cooperare bilaterală 

prin intermediul unui 

accord interinstituţional 

2015-2018 Schimburi de studenţi 

şi profesori; 

Organizarea de 

seminarii, conferinţe şi 

colocvii; 

Schimburi culturale şi 

ştiinţifice. 

- Instituţional 

29.  Universitatea 

Tehnică  a 

Moldovei 

Republica 

Moldova 

Cooperare bilaterală 

prin intermediul unui 

accord interinstituţional 

2010-2018 Schimburi de studenţi 

şi profesori; 

Organizarea de 

seminarii, conferinţe şi 

colocvii; 

Schimburi culturale şi 

ştiinţifice. 

- Instituţional 

30.  Ural Federal 

University - 

Federal State 

Autonomous 

Educational 

Institution of 

Rusia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ între instituții 

din Țările Programului 

și Țările Partenere, 

pentru studenții și 

personalul din 

2017-2018 Mobilități personal - 

formare 

1 mobilitate inbound 

de formare  

Lect. univ. dr. Florin 

PĂSĂTOIU, Facultatea de 

Științe Sociale 



Higher 

Education 

învățământul superior, 

(Acțiunea - Cheie 107) 

Cooperare bilaterală 

prin intermediul unui 

accord interinstituţional 

2016-2021 Schimburi de studenţi 

şi profesori; 

Organizarea de 

seminarii, conferinţe şi 

colocvii; 

Schimburi culturale şi 

ştiinţifice. 

- Instituţional 

31.  Kazan State 

Power 

Engineering 

Rusia Cooperare bilaterală 

prin intermediul unui 

accord interinstituţional 

2014-2019 Schimburi de studenţi 

şi profesori; 

Organizarea de 

seminarii, conferinţe şi 

colocvii; 

Schimburi culturale şi 

ştiinţifice. 

- Instituţional 

32.  Akademija 

Oxford 

Serbia Cooperare bilaterală 

prin intermediul unui 

accord interinstituţional 

2018-2020 Schimburi de studenţi 

şi profesori; 

Organizarea de 

seminarii, conferinţe şi 

colocvii; 

Schimburi culturale şi 

ştiinţifice. 

- Instituţional 

33.  University of 

Belgrade 

Serbia Cooperare bilaterală 

prin intermediul unui 

accord interinstituţional 

2013-2018 Schimburi de studenţi 

şi profesori; 

Organizarea de 

seminarii, conferinţe şi 

colocvii; 

Schimburi culturale şi 

ştiinţifice. 

- Instituţional 

34.  University of 

Nis 

Serbia Cooperare bilaterală 

prin intermediul unui 

accord interinstituţional 

2016-2020 Schimburi de studenţi 

şi profesori; 

Organizarea de 

seminarii, conferinţe şi 

colocvii; 

1 stagiu de cercetare 

inbound  

Instituţional 



Schimburi culturale şi 

ştiinţifice. 

35.  University of 

Rhode Island 

SUA Cooperare bilaterală 

prin intermediul unui 

accord interinstituţional 

2014-2019 Schimburi de studenţi 

şi profesori; 

Organizarea de 

seminarii, conferinţe şi 

colocvii; 

Schimburi culturale şi 

ştiinţifice. 

2 vizite observaţionale 

inbound  

 

Instituţional 

36.  Adnan 

Menderes 

Universitesi 

Turcia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

mobilități personal - 

predare și formare 

- Facultatea de Agronomie, 

Facultatea de Științe Sociale 

37.  Akdeniz 

Universitesi 

Turcia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal - predare și 

formare 

3 mobilități outbound 

de studiu, 5 mobilități 

inbound de studiu 

Facultatea de Litere 

38.  Atilim 

University 

Turcia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal - predare și 

formare 

- Facultatea de Litere 

39.  Alanya 

Alaaddin 

Keykubat 

University 

Turcia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2016-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal - formare 

- Facultatea de Economie și 

Administrarea Afacerilor 



40.  Adana Science 

and Technology 

University 

Turcia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2017-2020 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

mobilități personal - 

predare și formare 

- Facultatea de Agronomie 

41.  Bartin 

University 

Turcia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2016-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal - predare și 

formare 

1 mobilitate inbound 

de studiu 

Facultatea de Economie și 

Administrarea Afacerilor 

42.  Bingol 

University 

Turcia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2016-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal - predare și 

formare 

- Facultatea de Agronomie 

43.  Çanakkale 

Onsekiz Mart 

University 

Turcia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

mobilități personal - 

predare și formare 

4 mobilități outbound 

de formare 

Facultatea de Economie și 

Administrarea Afacerilor, 

Facultatea de Științe 

44.  Cankaya 

University 

Turcia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal - predare și 

formare 

4 mobilități inbound 

de studiu 

Instituțional: Traducere, 

Economie 

45.  Cankiri 

Karatekin 

University 

Turcia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal - predare și 

formare 

1 mobilitate inbound 

de studiu,  2 mobilități 

inbound de plasament 

Instituțional: Economie, 

Administrarea afacerilor, 

Agricultură, Silvicultură, 

Inginerie, Geografie, 

Matematică 



superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

46.  Dicle University Turcia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal - predare și 

formare 

- Instituțional: Turism, 

Economie, Administrarea 

afacerilor, Sociologie, 

Mecanică, Matematică, 

Limbi străine 

47.  Eskisehir 

Osmangazi 

Universitesi 

Turcia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2017-2020 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

mobilități personal - 

predare și formare 

1 mobilitate inbound 

de plasament 

Facultatea de Automatică, 

Calculatoare și Electronică 

48.  Gazi University Turcia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal - predare și 

formare 

- Facultatea de Științe 

49.  Gaziantep 

University 

Turcia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal - predare și 

formare 

1 mobilitate inbound 

de predare,  2 

mobilități inbound de 

formare 

Facultatea de Științe 

50.  Halic University Turcia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

mobilități personal - 

predare și formare 

4 mobilități outbound 

de plasament, 2 

mobilități inbound de 

studiu, 4 mobilități 

outbound de predare, 4 

mobilități outbound de 

formare 

Instituțional: Administrarea 

Afacerilor, Limbi străine, 

Comunicare, Muzică 

51.  Hitit University Turcia Proiect de mobilitate 2014-2020 Mobilităti studenți - 1 mobilitate outbound 

de plasament, 28 

Instituțional: Economie, 

Mecanică, Chimie, Finanțe 



Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

studiu, mobilități 

personal - predare și 

formare 

mobilități inbound de 

studiu, 1 mobilități 

inbound de predare, 4 

mobilități inbound de 

formare 

Publice, Administrarea 

afacerilor, Educație Fizică 

Cooperare bilaterală 

prin intermediul unui 

accord interinstituţional 

2013-2018 Schimburi de studenţi 

şi profesori; 

Organizarea de 

seminarii, conferinţe şi 

colocvii; 

Schimburi culturale şi 

ştiinţifice. 

- Instituţional 

52.  Igdir University Turcia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

mobilități personal - 

predare și formare 

2 mobilități inbound 

de predare 

Instituțional: Agricultură, 

Teologie, Limbi străine, 

Economie, Relații 

Internaționale, Administrație 

Publică, Automatică, 

Matematică 

53.  Istanbul Arel 

University 

Turcia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal - predare și 

formare 

2 mobilități outbound 

de formare 

Facultatea de Științe Sociale 

54.  Istanbul 

Ayvansaray 

University 

Turcia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal - predare și 

formare 

1 mobilitate outbound 

de studiu, 1 mobilitate 

inbound de formare 

Instituțional: Automatica, 

Sport, Comunicare 

55.  Istanbul 

Esenyurt 

Universitesi 

Turcia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

mobilități personal - 

predare și formare 

2 mobilități inbound 

de studiu, 1 mobilitate 

inbound de predare  

Instituțional: Inginerie 

Electrică, Științe Politice, 

Kinetoterapie 



superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

56.  Istanbul 

Kemerburgaz 

University 

Turcia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal - predare și 

formare 

- Facultatea de Drept 

57.  Istanbul 

Medipol 

University 

Turcia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal - predare și 

formare 

- Facultatea de Inginerie 

Electrică 

58.  Istanbul 

University 

Turcia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal - predare și 

formare 

1 mobilitate outbound 

de formare 

Facultatea de Științe 

59.  Izmir University Turcia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

mobilități personal - 

predare și formare 

8 mobilități outbound 

de formare 

Instituțional: Economie, 

Automatică 

60.  Izmir Katip 

Celebi 

University 

Turcia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2015-2020 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

mobilități personal - 

predare și formare 

- Facultatea de Educație Fizică 

și Sport 

61.  Karabuk 

University 

Turcia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

2014-2020 Mobilităti studenți - - Facultatea de Inginerie 

Electrică 



din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

studiu și plasament, 

mobilități personal - 

predare și formare 

62.  Karadeniz 

Teknik 

University 

Turcia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

mobilități personal - 

predare și formare 

- Facultatea de Horticultură, 

Facultatea de Educație Fizică 

și Sport 

63.  Kirklareli 

University 

Turcia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

mobilități personal - 

predare și formare 

3 mobilități outbound 

de predare, 3 

mobilități outbound de 

formare 

Instituțional: Economie, 

Administrarea afacerilor, 

Relații internaționale, Fizică, 

Traducere, Inginerie 

Electrică, Sisteme de 

inginerie electrică 

64.  Kocaeli 

Universitesi 

Turcia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

mobilități personal - 

predare și formare 

8 mobilități inbound 

de studiu 

Facultatea de Științe Sociale, 

Facultatea de Educație Fizică 

și Sport 

65.  Marmara 

Universitesi 

Turcia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal - predare  

2 mobilități inbound 

de studiu 

Facultatea de Horticultură 

66.  Mehmet Akif 

Ersoy 

University 

Turcia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal - predare și 

formare 

1 mobilitate outbound 

de studiu, 3 mobilități 

inbound de studiu, 2 

mobilități inbound de 

formare 

Instituțional: Limbi străine, 

Administrarea afacerilor, 

Informatică, Științe Sociale, 

Sport, Horticultură, Fizică, 

Automatică 



Proiect de mobilitate 

Mevlana Exchange 

Programme  

2016-2019 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal - predare  

2 mobilități outbound 

de studiu 

Instituțional: Economie, 

Administrarea afacerilor, 

Limbi straine, Automatica, 

Inginerie electrica, Sport 

Cooperare bilaterală 

prin intermediul unui 

accord interinstituţional 

2018-2023 Schimburi de studenţi 

şi profesori; 

Organizarea de 

seminarii, conferinţe şi 

colocvii; 

Schimburi culturale şi 

ştiinţifice. 

- Instituţional 

67.  Mustafa Kemal 

University 

Turcia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

mobilități personal - 

predare și formare 

15 mobilități outbound 

de plasament, 1 

mobilitate inbound de 

studiu 

Facultatea de Educație Fizică 

și Sport 

68.  Manisa Celal 

Bayar 

University 

Turcia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2016-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal - predare 

- Facultatea de Științe 

69.  Necmettin 

Erbakan 

Universitesi 

Turcia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal - predare și 

formare 

1 mobilitate inbound 

de studiu, 1 mobilitate 

inbound de formare 

Facultatea de Litere 

70.  Nisantasi 

University 

Turcia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal - predare și 

formare 

3 mobilități outbound 

de formare 

Facultatea de Educație Fizică 

și Sport 



71.  Nevsehir Haci 

Bektas Veli 

University 

Turcia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2015-2020 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

mobilități personal - 

predare 

- Facultatea de Agronomie 

72.  Pamukkale 

University 

Turcia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

mobilități personal - 

predare și formare 

1 mobilitate outbound 

de studiu,  27 

mobilități outbound de 

plasament, 3 mobilități 

inbound de studiu 

Facultatea de Educație Fizică 

și Sport, Facultatea de 

Economie și Administrarea 

Afacerilor 

Cooperare bilaterală 

prin intermediul unui 

accord interinstituţional 

2010-2018 Schimburi de studenţi 

şi profesori; 

Organizarea de 

seminarii, conferinţe şi 

colocvii; 

Schimburi culturale şi 

ştiinţifice. 

1 mobilitate inbound 

de studiu  

Instituţional 

73.  Sakarya 

University 

Turcia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

mobilități personal - 

predare și formare 

4 mobilități outbound 

de plasament, 2 

mobilități outbound de 

formare 

Facultatea de Științe, 

Facultatea de Educație Fizică 

și Sport, Facultatea de 

Economie și Administrarea 

Afacerilor 

74.  Suleyman 

Demirel 

University 

Turcia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

mobilități personal - 

predare și formare 

- Facultatea de Științe Sociale, 

Facultatea de Educație Fizică 

și Sport  

75.  Suleyman Sah 

University 

Turcia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal - predare 

2 mobilități outbound 

de formare, 3 

mobilități outbound de 

Facultatea de Științe Sociale 



superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

studiu, 1 mobilitate 

inbound de studiu 

76.  Sinop 

University 

Turcia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2016-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal - predare și 

formare 

- Instituțional: Geografie, 

Administrarea afacerilor, 

Managementul turismului 

77.  Toros 

University 

Turcia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2016-2020 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

mobilități personal - 

predare și formare 

1 mobilitate inbound 

de predare 

Facultatea de Economie și 

Administrarea Afacerilor 

78.  Trakya 

University 

Turcia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2017-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal - predare și 

formare 

- Instituțional: Automatică, 

Mecanică, Administrarea 

afacerilor 

Proiect de mobilitate 

Mevlana Exchange 

Programme  

2017-2021 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal - predare  

- Instituțional: Automatică, 

Administrarea afacerilor, 

Sport, Matematică, Fizică  

Cooperare bilaterală 

prin intermediul unui 

accord interinstituţional 

2017-2020 Schimburi de studenţi 

şi profesori; 

Organizarea de 

seminarii, conferinţe şi 

colocvii; 

Schimburi culturale şi 

ştiinţifice. 

- Instituţional 

79.  Uludag 

University  

Turcia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu, mobilități 

personal - predare și 

formare 

2 mobilități outbound 

de predare 

Departamentul de 

Matematici Aplicate, 

Facultatea de Științe Sociale 



superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

80.  University of 

Ege 

Turcia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti studenți - 

studiu și plasament, 

mobilități personal - 

predare și formare 

- Facultatea de Horticultură 

81.  Yuzuncu Yil 

University 

Turcia Proiect de mobilitate 

Erasmus+ pentru 

studenții și personalul 

din învățământul 

superior, (Acțiunea - 

Cheie 1) 

2014-2020 Mobilităti personal - 

predare și formare 

- Facultatea de Științe 

82.  Simon Kuznets 

Kharkiv 

National 

University of 

Economics 

Ucraina Cooperare bilaterală 

prin intermediul unui 

accord interinstituţional 

2014-2019 Schimburi de studenţi 

şi profesori; 

Organizarea de 

seminarii, conferinţe şi 

colocvii; 

Schimburi culturale şi 

ştiinţifice. 

- Instituţional 

83.  Volodymyr 

Dahl East 

Ukrainian 

National 

University 

 

Ucraina Cooperare bilaterală 

prin intermediul unui 

accord interinstituţional 

2016-2021 Schimburi de studenţi 

şi profesori; 

Organizarea de 

seminarii, conferinţe şi 

colocvii; 

Schimburi culturale şi 

ştiinţifice. 

- Instituţional 

 


