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DEPARTAMENTUL DE RELAŢII INTERNAŢIONALE 
 

Programul ERASMUS+ 

 

I.     Acțiunea-cheie 1: Proiectul de mobilitate ERASMUS+ pentru 

studenții și personalul din învățământul superior 
 

 

I.1. Audit de sistem Erasmus+  

Operatorul de Program, Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației 

și Formării Profesionale, a efectuat o vizită de verificare a cadrului de implementare a acțiunilor 

Programului Erasmus+ și ale proiectului cu nr. 2014-1-RO01-KA103-000132și modul de gestionare a 

fondurilor Erasmus+ în perioada 15-15.06 2016, la sediul Universității din Craiova. 

În cadrul acțiunii întreprinse de ANPCDEFP, de verificare a implementării Proiectului de 

Mobilitate Erasmus+ 2014-2015, a fost verificată documentația existentă din care a reieșit organizarea și 

desfășurarea activităților aferente implementării Programului Erasmus+ (Acțiunea-cheie 1) la nivelul 

UCv, referitoare la : funcționarea Biroului Erasmus+, regulamentele și procedurile interne, instrumentele 

de lucru, dosarele complete din punct de vedere tehnic și financiar al participanților la mobilități, s-au 

desfășurat întâlniri cu coordonatorul instituțional și cu membrii echipei de implementare (tehnică și 

financiară) și au fost derulate interviuri cu participanții la mobilități (studenți și profesori).  

În urma aplicării instrumentelor de verificare, Proiectul de Mobilitate Erasmus+ 2014-2015 a fost 

declarat Proiect stabil (green). 

 

I.2. Depunerea aplicaţiei pentru pentru proiectul de mobilităţi în cadrul Programului 

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

din învățământul superior, pentru anul 2017-2018. 

 

I.2.1. 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 10 februarie 2017 (data ultimei actualizări), în baza de date ce cuprinde 

acordurile Erasmus+ administrată de DRI erau înregistrate acorduri Erasmus+ cu 221 de universităţi 

semnatare aşe Cartei Erasmus, din ţări participante la program. 

Pe parcursul perioadei supuse analizei au fost semnate 44 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. The D.A.Tsenov Academy of 
Economics, Svishtov 

Instituţional: Afaceri, Relaţii Internaţionale, 
Comunicare 

2. University of national and World 
Economy 

Facultatea de Drept 



 

    Franţa: 
 

Nr. crt. Universitatea parteneră Domeniul/Facultatea 

1. Ecole Nationale Supérieure de Chimie 
de Montpellier 

Facultatea de Ştiinţe 
 

    Germania: 
 

Nr. crt. Universitatea parteneră Domeniul/Facultatea 

1. Universität zu Koln Departamentul de Matematici Aplicate 

2. Georg-August-Universität Gottingen Facultatea de Teologie Ortodoxă 

3. Justud Liebig University Giessen Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 
 4. University of Munster Facultatea de Ştiinţe 

 Grecia: 
 

 

Nr. crt. Universitatea parteneră Domeniul/Facultatea 

1. Technological Educational Institute of 
Thessaly 

Facultatea de Agricultură 

2. International Hellenic University Facultatea de Ştiinţe Sociale 

 

 Italia: 
 

Nr. crt. Universitatea parteneră Domeniul/Facultatea 

1. Università  G.  d'Annunzio  di  Chieti- 

Pescara 

Facultatea de Științe Sociale 

2. Università degli studi del Molise 

 

Facultatea de Științe Sociale 

3. Università degli Studi di Urbino Carlo 

Bo 

Facultatea de Economie şi Administrarea 

Afacerilor 

4. Università degli Studi di Modena e 
Reggi Emilia 

Facultatea de Litere 





    Lituania: 
 

Nr. crt. Universitatea parteneră Domeniul/Facultatea 

1. Klaipeda University Facultatea de Ştiinţe 
 

     Macedonia: 
 

Nr. crt. Universitatea parteneră Domeniul/Facultatea 

1. SS. Cyril and Methodiu University on 
Skopje 

Facultatea de Litere 

2. Goce Delcev University of Stip Facultatea de Litere 



    Malta: 
 

Nr. crt. Universitatea parteneră Domeniul/Facultatea 

1. University of Malta Facultatea de Litere 

2. Facultatea de Teologie Ortodoxă 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Marea Britanie: 
 

Nr. crt. Universitatea parteneră Domeniul/Facultatea 

1. Aberystwyth University Facultatea de Automatică, Calculatoare şi 
Electronică 

2. School of Oriental and African Studies, 
SOAS University of London 

Facultatea de Litere 

 

 Polonia: 
 

Nr. crt. Universitatea parteneră Domeniul/Facultatea 

1. Nicolas Copernicus University in Torun Facultatea de Litere 

2. Politechnika Koszalinska Facultatea de Litere 

3. University of Silesia in Katowice Facultatea de Litere 



 Portugalia: 
 

Nr. crt. Universitatea parteneră Domeniul/Facultatea 

1. Instituto Politecnico do Porto - Instituto 
Superior de Contabilidade e 
Administracao do Porto (ISCAP) 

Facultatea de Economie şi Administrarea 

Afacerilor 

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

 Spania: 
 

 

 Turcia: 
 

Nr. crt. Universitatea parteneră Domeniul/Facultatea 

1. Çanakkale Onsekiz Mart University Facultatea de Ştiinţe 

2. Mehmet Akif Ersoy University Facultatea de Automatică, Calculatoare şi 
Electronică 

3. Halic University Facultatea de Litere 

4. Kocaeli Universitesi Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 

5. University of Ege Facultatea de Horticultură 

6. Adnan Menderes Universitesi Facultatea de Ştiinţe Sociale 

7. Nisantasi University Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 

8. Kirklareli University Instituţional: Economie, Afaceri, Relatii 
Internaţionale, Fizică, Traduceri, Inginerie 
Electrică, Sisteme de energie electrică 
 

Nr. crt. Universitatea parteneră Domeniul/Facultatea 

1. Universidad Autonoma de Madrid Facultatea de Științe Sociale 

2.  Facultatea de Litere 

3. Universitat Politecnica de Valencia Instituțional – programe generale (formare 

sau de tipul Staff Week) 

4. Facultatea de Horticultură 

5. Universidad de Jaen Facultatea de Horticultură 

6. Universidad Rey Juan Carlos Facultatea de Horticultură 



9. Toros University Facultatea de Economie şi Administrarea 
Afacerilor 

10. Sinop University Instituţional: Geografie, Afaceri, Turism, 
Management 

11. Manisa Celal Bayar University Facultatea de Ştiinţe 

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

 

 
 

 



I. 2.2.  Mobilităţi desfăşurate în cadrul Programului 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 1, 2015-2016, a cărui perioadă de implementare se va încheia la data de 31 mai 

2017, studenții și personalul didactic și administrativ din cadrul UCv au depășit borna de de 300 de 

mobilități outbound, remarcându-se o creșterea cantitativă față de anul precedent.  

În anul universitar 2015/2016 au fost efectuate 146 de mobilități outbound de către cadrele 

didactice și personalul administrativ ale UCv, înregistrând o creștere de 13% a mobilităților efectuate, 

comparativ cu anul precedent. În plus, studenții UCv au efectuat 158 de mobilități outbound, în anul 

2015/2016 înregistrându-se o creștere de 5% a mobilităților outbound comparativ cu anul trecut.  

De asemenea, în cadrul Proiectului de mobilitate Erasmus+ pentru studenții și personalul din 

învățământul superior, Acțiunea-cheie 1, 2016-2017, a cărui perioadă de implementare a început în luna 

iunie 2016, până la data de 10 februarie 2017 au fost efectuate 23 de mobilităţi de traineeship și 65 de 

mobilități de studiu pentru studenţi. În ceea ce privește personalul, s-au înregistrat 10 mobilități de 

predare și 11 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 1, 2015-2016, Universitatea din Craiova a fost gazda a 51 de studenți inbound 

Erasmus+, care au efectuat mobilități de studiu și de traineeship.  

Numărul studenților Erasmus+ înscriși în primul semestru al anului academic 2016-2017 la 

Universitatea din Craiova a înregistrat o creștere semnificativă de 54 % față de semestrul I al anului 

trecut, astfel că în primul semestru al acestui an, Universitatea din Craiova a fost gazda a 40 de studenți 

Erasmus+ din Spania, Grecia, Franța, Italia, Portugalia, Slovacia, Turcia, Bulgaria. 11 dintre studenții 

prezenți și-au prelungit durata mobilității la UCv și pentru cel de-al doilea semestru. Alți 26 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: 
 

Situația mobilităților de studenți inbound Erasmus+ în perioada 2014-2017 

(repartizare pe facultăți) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

I.3. Depunerea aplicaţiei pentru pentru proiectul de mobilităţi în cadrul Programului 

ERASMUS+ cu Țările Partenere- Acțiunea-cheie 1: Proiectul de mobilitate ERASMUS+ pentru 

studenții și personalul din învățământul superior, pentru anul 2017-2018. 

Pentru prima dată DRI a depus o aplicație pentru Proiectul de mobilitate Erasmus+ cu Țările 

Partenere în care a inclus mobilități pentru personalul UCv cu universități din Rusia și Israel. 

 

I.4.  Organizarea de activităţi suport pentru mobilităţile ERASMUS+ 

DRI  a  iniţiat  şi  organizat  o  serie  de  activităţi  suport,  în  vederea  informării  și  motivării 

potențialilor beneficiari de mobilităţi ERASMUS+ pentru anul universitar 2016-2017. Aceste 

activități au vizat dinamizarea schimburilor internaţionale, creşterea nivelului de competenţă 

lingvistică a participanţilor la aceste schimburi, precum și o serie de competențe transversale și de 

comunicare interpersonală și au constat în următoarele demersuri: 

a. implementarea utilizării platformei Online Linguistic Support la nivelul Universităţii din 

Craiova: acordarea licențelor de evaluare și de pregătire lingvistică pentru studenţii outbound 

ERASMUS+ pentru limbile engleză, franceză, italiană, 

spaniolă, germană şi olandeză și monitorizarea constantă 

a platformei; 

b. desfășurarea și monitorizarea permanentă a 

mecanismului Buddy System pentru studenţii străini care 

studiază la UCv. Buddy System funcţionează în sistem de 



voluntariat şi presupune implicarea studenţilor români în activităţi internaţionale desfăşurate la 

nivel instituţional şi oferirea permanentă a sprijinului necesar studenţilor străini pentru adaptarea 

lor la viaţa academică şi social-culturală locală; 

c. organizarea evenimentului Welcome Week . Departamentul de Relații Internaționale a organizat 

în perioada 03-07 octombrie 2015, în parteneriat cu organizația Erasmus Student Network 

Craiova (ESN), Welcome Days, o serie de 

activități menite să îi ajute pe studenții străini 

(Erasmus+ sau cu mobilități pe bază de acorduri de 

cooperare bilaterală) aflați la Universitatea din 

Craiova pentru primul semestru al anului 2016-

2017 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 dediactă studenților străini s-a încheiat în cadrul 

unei Petreceri Tradiționale Românești. 

d. prezentarea oportunităților de studiu, de practică și de voluntariat pentru studenți. Departamentul 

de Relații Internaționale a organizat, în parteneriat cu ESN, pe data de 28 octombrie 2016,  o 

prezentare a Programului Erasmus+ cu privire la oportunitățile de studiu, de practică și de 

voluntariat oferite studenților. În cadrul acestei sesiuni de informare au participat atât studenți 

români, foști beneficiari ai Programului Erasmus+, cât și 

studenți/voluntari internaționali aflați în acest moment 

în Craiova cu o bursă Erasmus+. Aceștia și-au prezentat 

experiențele în străinătate și avantajele pe care le-au 

obținut în urma participării la un program de mobilități 

internaționale. Toate acestea au venit în completarea 

prezentării detaliilor specifice referitoare la tipul de 

mobilități, modalitatea de aplicare, cuantumul granturilor acordate de către Uniunea Europeană, 

durata mobilităților etc. Acest eveniment a fost 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). 

 

 

II. 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 2016, Universitatea din Craiova a semnat patru propuneri de proiecte în 

calitate de partener în proiecte de cooperare Erasmus+. 
 

 

II.1. Proiecte de cooperare Erasmus+ la UCv 

În prezent, la UCv sunt implementate două proiecte Erasmus+ pentru Acțiunea-Cheie 2, și 

unul pentru Acțiunea-Cheie 3 și Sport. 
 

 



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  
 
 

Acțiunea-Cheie 3 – Sprijin pentru reforma politicilor 

Using mobile technology to improve policy Reform for Inclusion of Disadvantaged Groups 

in Education (mRIDGE) 

Beneficiar: Plovdiv University „Paisii Hilendarski”, Bulgaria 

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

 

III. Acorduri inter-instituţionale de cooperare universitară 

III.1. Acorduri valabile 2016-2017 

În prezent există 51 de acorduri semnate la nivel inter-instituţional între Universitatea din 

Craiova şi 28 ţări.  

 

 
 

 



III.2. Acorduri semnate în perioada 2016-2017 

În perioada analizată au fost semnate următoarele acorduri instituţionale: 

 04 noiembrie 2016, Acord cadru de cooperare inter-instituţională între Universitatea din 

Craiova şi Mediterranean University of Albania, Albania; 

 03 octombrie 2016, Acord cadru de cooperare inter-instituţională între Universitatea din 

Craiova şi Koszalin University of Technology, Polonia; 

 18 mai 2016, Acord cadru de cooperare inter-instituţională între Universitatea din 

Craiova şi Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education „Ural 

Federal University named after first President of Russia B. N. Yeltsin, Rusia; 

 29 iunie 2016, Acord cadru de cooperare inter-instituţională între Universitatea din 

Craiova şi University of Nis, Serbia; 

 15 iunie 2016, Acord cadru de cooperare inter-instituţională între Universitatea din 

Craiova şi Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Ucraina; 

 

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

instituţionale: 

 Acord cadru de colaborare inter-instituţională între Universitatea din Craiova şi 

Université Franche Comte, Franţa; 

 Acord cadru de colaborare  inter-instituţională între Universitatea din Craiova şi 

Université Libanaise, Liban; 

 Acord cadru de colaborare inter-instituţională între Universitatea din Craiova şi National 

Academy of Statistics, Accounting and Audit, Ucraina. 
 

III.3 Activităţi desfăşurate în cadrul acordurilor inter-instituţionale 
 

Nr. crt. Universitatea parteneră Tipul mobilităţii 

1. Autonomus University of the State 

of Mexic, Mexic 

Mobilitate de studiu incoming 

(4 studenţi) 

2. Autonomus University of the State 

of Mexic, Mexic 

Stagiu de cercetare incoming 

(1 profesor stagiar) 

3. Shatyabama University, India Mobilitate de studiu incoming 

(10 studenţi) 

4. Pamukkale University, Turcia Mobilitate de studiu incoming 

(1 student) 

 

IV.  Programul de Burse și Cooperare inter-instituțională finanțat prin 

Mecanismul financiar SEE 
 

 

IV.1. Proiectul de Mobilitate în învățământul superior 2015-2016 

În urma aplicației depuse de DRI în cadrul Programului de burse şi cooperare inter-

instituţională finanţat prin Mecanismul Financiar SEE, Universitatea din Craiova a primit  finanțare 

pentru Proiectul de Mobilitate în învățământul superior 2015-2016 în valoare de 84.400 Euro, din care 

55.600 pentru mobilități studențești și 28.800 pentru mobilitățile personalului didactic și nedidactic. 

Suma alocată de Operatorul de Program Universiversității din Craiova pentru realizarea 

mobilităților pentru anul 2015-2016 este de trei ori mai mare față de anul trecut și se constituie, astfel, 

într-o reușită semnificativă a echipei de implementare a proiectului de mobilități SEE. 



 
 

IV.2. Mobilităţi desfăşurate în cadrul Proiectului de Mobilitate SEE 

  Departamentul de Relații Internaționale a organizat selecția participanților, studenți și cadre 

didactice/personal administrativ în mai multe sesiuni, în vederea absorbţiei totale a fondurilor 

alocate. Astfel, în anul academic 2015-2016 s-au desfășurat următoarele tipuri de mobilități: 

a) Mobilităţi studenţeşti outbound 

 trei mobilități de plasament (cinci luni/mobilitate) la Buskerud and Vestfold University 

College, Norvegia; 

 două mobilități de studiu (cinci luni/ mobilitate) la Bifrost University, Islanda; 

 două mobilități de plasament (cinci luni/mobilitate) la Bifrost University, Islanda; 

 o mobilitate de plasament (cinci luni) la Nesna University College. 
 

 
 

b) Mobilităţi cadre didactice/personal administrativ outbound: 

 patru mobilități de formare (cinci zile/mobilitate) la Buskerud and Vestfold University 

College, Norvegia; 

 două mobilități de formare (cinci zile/mobilitate) la Bifrost University, Islanda; 

 cinci mobilități de formare (cinci zile/mobilitate) la Nesna University College. 

 

c) Mobilităţi cadre didactice/personal administrativ inbound: 

 o mobilitate de predare (cinci zile/mobilitate) de  la Buskerud and Vestfold University 

College, Norvegia; 

 două  mobilităţi de formare (cinci zile/mobilitate) de  la Buskerud and Vestfold University 

College, Norvegia; 

 o mobilitate de formare (cinci zile/mobilitate) de  la Bifrost University, Islanda.  



V.    Proiecte internaţionale 

 
DRI și-a acordat în permanență sprijinul pentru a asigura o calitate superioară a implementării 

proiectelor internaționale în care este implicată Universitatea din Craiova, precum și pentru creșterea 

numărului de astfel de proiecte la nivelul instituției. 

 

V.1. Centrul Multicultural  

În vederea repoziționării Universității din Craiova ca universitate multiculturală, Prorectoratul 

de Relații Internaționale și Imagine Academică intenționează să creeze o rețea universitară balcanică 

pentru a contribui la dezvoltarea fiecărei universități implicate, prin intensificarea colaborărilor cu 

Bulgaria, Polonia, Macedonia, Turcia, Grecia, Albania și totodată, înființarea unui Centru multicultural 

al Universității din Craiova ca structură independentă a UCv. 

Scopul Centrului Multicultural va fi acela de valorificare a limbii, culturii și civilizației 

balcanice (bulgară, poloneză, macedoneană, turcă, greacă, albaneză), promovarea limbii, culturii și 

civilizației balcanice prin organizarea de activități specifice educaționale și culturale în beneficiul 

instituțiilor implicate și al comunităților locale, regionale și naționale din care fac parte acestea. 

În acest sens, DRI a întreprins demersurile necesare pentru dezvoltarea colaborărilor academice 

cu parteneri internaționali, ambasade străine la București, în vederea sprijinirii înființării și funcționării 

Centrului multicultural al UCv.  

 

 

VI. 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.  

 

VI.1. Burse Eugen Ionescu 

În cadrul apelului pentru anul universitar 2016-2017, Universitatea din Craiova a primit 113 de 

candidaturi din țări precum Algeria, Maroc, Tunisia, Liban, Armenia, Republica Moldova, Camerun, 

Coasta de Fildeș, Togo, Benin, Franța. 

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

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

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VII. 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. 

 

VII.1. Newsletter DRI 

Din dorința de a arăta principalele activități pe care le desfășoară, Departamentul de Relații 

Internaționale a publicat un Newsletter, ce cuprinde informații despre cele mai importante acțiuni 

întreprinse de DRI, testimoniale ale beneficiarilor de mobilități inbound și outbound, evenimente 

internaționale dedidacte studenților și oportunități pentru studenți. 

Newsletter-ul DRI este disponibil în format electronic pe site-ul universității, la rubrica 

Evenimente - Info Point din secțiunea Relații Internaționale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.2.  SEEP Pescara 2016  

SEEP este Platforma Sud- Est Europeană a Erasmus Student Network. SEEP 2016 s-a desfășurat 

la Chieti-Pescara, în Italia, în perioada 19-23 octombrie 2016 și a reunit reprezentanți ai secțiunilor ESN 

din întreaga lume. 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. 

 



VII.3. Gala ESN Craiova, ediția a V-a 

Erasmus Student Network Craiova a organizat, în colaborare cu Departamentul de Relaţii 

Internaţionale, pe data de 09  februarie 2017, cea de-a V-a ediție a Galei ESN Craiova şi a aniversat doi 

ani de la înfiinţarea oficială a Asociaţiei ESN Craiova. 

În cadrul evenimentului, studenţii străini care beneficiază de o 

mobilitate în cadrul programului Erasmus+ și pe baza acordurilor de 

cooperare inter-instituțională au fost premiaţi pentru implicarea 

activă în proiectele desfăşurate la Universitatea din Craiova, 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 au fost un sprijin de-a lungul 

timpului. Premianții au primit diplome onorifice și cadouri oferite de DRI. 

 

 
VIII. Optimizarea şi dinamizarea cadrului de comunicare instituţională 

 

 

VIII.1. Organizarea constantă de întâlniri şi discuţii cu Consiliul DRI 

 Afişarea  cu  regularitate  la  avizierul  DRI  şi  pe  site-ul  UCv,  la  rubrica  

Relaţii Internaţionale, a tuturor ofertelor de burse pentru studenţii şi cadrele didactice ale UCv;  

 Transmitea rapidă şi ritmică prin e-mail a tuturor informaţiilor primite de la 

ANPCDEFP şi de la parteneri actuali sau potenţiali în vederea înştiinţării prompte a studenţilor 

şi cadrelor didactice ale UCv cu ajutorul Consiliului DRI; 

 Stimularea şi susţinerea tuturor iniţiativelor transmise direct la DRI sau prin 

intermediul Consiliului DRI. 

 

 

IX.   Acţiuni-suport ale DRI 

 
IX.1. Materiale promoționale: 

a.  Afişe   și   materiale   promoționale sau de informare realizate pentru mediatizarea 

evenimentelor internaționale organizate de DRI la UCv;  

b. Oferirea  de  materiale  de  informare  şi  promoţionale  realizate  la  nivelul  DRI tuturor 

celor care solicită informaţii despre UCv (Primăria municipiului Craiova, facultăţi, 

departamente, cadre didactice care pleacă în mobilitate, visiting professors, participanţi 

la conferinţe/ evenimente internaţionale organizate de/la UCv). 
 

 

IX.2. Oferirea de suport lingvistic pentru susţinerea oricărei iniţiative care vizează 

implementarea  strategiei de internaţionalizare a UCv. 

IX.3. Oferirea de consultanţă în vederea promovării şi realizării de proiecte în cadrul 

programului Erasmus+. 

 


