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DEPARTAMENTUL DE RELAŢII INTERNAŢIONALE 
 

 

A. Programul Erasmus+ 

 

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

pentru studenții și personalul din învățământul superior 
 

 

A.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 2019-2020. 

 

A.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 15 martie 2019 (data ultimei actualizări), în baza de date ce cuprinde acordurile 

Erasmus+ administrată de DRI,  erau înregistrate acorduri Erasmus+ cu 257 de universităţi 

semnatare ale Cartei Erasmus, din 27 de ţări participante la program. 

Pe parcursul perioadei supuse analizei şi raportării, au fost semnate 44 de noi acorduri 

Erasmus+ cu următoarele universităţi: 
 

    Bulgaria: 
 

Nr. crt. Universitatea parteneră Domeniul/Facultatea 

1. Angel Kanchev University of Ruse Facultatea de Ştiinţe 

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

Electronică 

  3. South-West University "Neofit Rilski" 
Blagoevgrad 

Facultatea de Litere (Humanities, Modern 

EC Languages, Languages) 

4. South-West University "Neofit Rilski" 
Blagoevgrad 

Facultatea de Litere (Muzică) 

5. Plovdivski Universitet Paisii 
Hilendarski 

Instituțional: Fizică, Inginerie 

6. Technical University of Gabrovo Instituțional: Automatică, Electronică, 

Mecanică, Inginerie Electrică, Business 
 

    Cehia: 
 

Nr. crt. Universitatea parteneră Domeniul/Facultatea 

1. University of Pardubice Instituțional: Food, Mediu, Chimie 

    Croaţia: 
 

Nr. crt. Universitatea parteneră Domeniul/Facultatea 

1. University of Rijeka Facultatea de Litere 

2. University of Split Instituțional: Food, Mediu, Chimie 

3. Josip Juraj Strossmayer University of 
Osijek 

Instituțional: Agricultură, Mediu, Biologie, 
Food processing 





    Franţa: 
 

Nr. crt. Universitatea parteneră Domeniul/Facultatea 

1. Universite d'Orleans Facultatea de Litere 

2. Institut universitaire d'Orleans (IUT'O) Instituțional: Automatică, Mecanică, 
Business, Chimie 

3. Universite Paris-Est Creteil Val-de-
Marne 

Facultatea de Științe Sociale 

4. Universite de Nice - Sophia Antipolis Facultatea de Litere 

 Germania: 
 

Nr. crt. Universitatea parteneră Domeniul/Facultatea 

1. Universitat zu Koln Facultatea de Litere (Romanistică) 

 Grecia: 
 

Nr. crt. Universitatea parteneră Domeniul/Facultatea 

1. Aristotle University of Thessaloniki Facultatea de Litere (Italiană) 

2. Agricultural University of Athens Instituțional: Agricultură, Horticultură 

 Irlanda: 
 

Nr. crt. Universitatea parteneră Domeniul/Facultatea 

1. Trinity College Dublin Facultatea de Litere 

 Italia: 
 

Nr. crt. Universitatea parteneră Domeniul/Facultatea 

1. Universita degli Studi di Roma Tor 

Vergata 

Facultatea de Litere 

2. Universita degli Studi di Roma La 

Sapienza 

Instituțional: Administrarea Afacerilor, 
Inginerie Electrică 

3. Universita degli Studi di Teramo Instituțional: Științe Sociale, Drept 

4. Universita degli Studi di Palermo Instituțional: Mediu, Protecția Mediului, 
Biologie, Chimie, Fizică, Matematică 

5. Universita Telematica Pegaso Instituțional: Educație, Turism, Business, 
Drept, Sport 

6. Universita degli Studi di Cagliari Facultatea de Litere 


     Letonia: 
 

Nr. crt. Universitatea parteneră Domeniul/Facultatea 

1. Vilnius University Instituțional: Biologie, Biochimie 


 Polonia: 
 

Nr. crt. Universitatea parteneră Domeniul/Facultatea 

1. Politechnika Slaska (Silesian 
University of Technology) 

Facultatea de Inginerie Electrică 

2. University of Zielona Gora Facultatea de Litere 

3. The Higher School of Physical 
Education and Tourism in Bialystok 

Facultatea de Educație Fizică și Sport 



4. Pomeranian University in Slupsk Instituțional: Muzică, Educație, Istorie, 
Științe Politice, Limbi străine, Biologie, 
Mediu, Fizică, Geografie, Matematică, 
Business 

 Portugalia: 
 

Nr. crt. Universitatea parteneră Domeniul/Facultatea 

1. Politecnico do Porto - Escola Superior 
de Media Artes e Design (ESMAD) 

Facultatea de Automatică, Calculatoare și 
Electronică 

 

 Slovacia: 
 

Nr. crt. Universitatea parteneră Domeniul/Facultatea 

1. Slovak University of Technology Instituțional: Food, Mediu, Chimie 
 

 Spania: 
 

 

 Turcia: 
 

Nr. crt. Universitatea parteneră Domeniul/Facultatea 

1. Çanakkale Onsekiz Mart University Facultatea de Economie și Administrarea 
Afacerilor 

2. Sakarya University of Applied Sciences Facultatea de Educație Fizică și Sport 

3. Istanbul University Facultatea de Științe (Geografie) 

4. Akdeniz Universitesi Facultatea de Științe (Geografie) 

5. Sanko Universitesi Turkey Facultatea de Educație Fizică și Sport 

6. Amasya University Instituțional: Sport, Automatică, Business, 
Engleză, Matematică, Mecanică, 
Kinetoterapie 

7. Munzur University Instituțional: Inginerie Electrică, Științele 
Mediului, Științe Politice, Istorie, Sociologie, 
Food processing 

8. Baskent Universitesi Facultatea de Litere (Traduceri) 

9. Ardahan University Facultatea de Economie și Administrarea 
Afacerilor 

10. Ahi Evran Universitesi Facultatea de Științe Sociale 
 

Nr. crt. Universitatea parteneră Domeniul/Facultatea 

1. Universidad de Granada Instituțional: Business, Educație, Automatică 

2. Universidad de Jaen Facultatea de Educație Fizică și Sport 

3. Universidad Nacional de Education a 
Distancia UNED 

Facultatea de Automatică, Calculatoare şi 
Electronică 
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A.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, 2017-2018, a cărui perioadă de implementare se va încheia la data de 31 

mai 2019, studenții și personalul didactic și administrativ din cadrul UCv au depășit borna de 340 de 

mobilități outbound, înregistrând o creștere de 10% față de anul 2016-2017.  

În anul universitar 2017-2018 cadrele didactice și personalul administrativ ale UCv au efectuat 

168 de mobilități outbound, înregistrându-se astfel o creștere de 10% a mobilităților, comparativ cu anul 

precedent. În plus, studenții UCv au efectuat 174 de mobilități outbound, menținând creșterea de 10% 

comparativ cu numărul de mobilități efectuate în anul precedent. 



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

învățământul superior, Acțiunea-cheie 103 aferent anului universitar 2018-2019, a cărui perioadă de 

implementare a început în luna iunie 2018, până la data de 15 martie 2019 au fost efectuate 15 mobilităţi 

de traineeship și 32 de mobilități de studiu pentru studenţi. În ceea ce privește personalul, s-au 

înregistrat 12 mobilități de predare și 29 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, pe parcursul anului universitar 2017-2018, Universitatea din Craiova a 

fost gazda a 72 de studenți inbound Erasmus+ (40 mobilități efectuate în semestrul I și 32 mobilități 

efectuate în semestrul al doilea) din Italia, Spania, Grecia, Turcia, Franța, Bulgaria, Polonia etc. care au 

efectuat 64 mobilități de studiu și 8 mobilități de traineeship.  

În cadrul aceluiași proiect de mobilitate, în primul semestru al anului universitar 2018-2019, 

Universitatea din Craiova a fost gazda a 44 de studenți inbound Erasmus+ (43 mobilități de studiu și o 

mobilitate de traineeship) din Spania, Grecia, Franța, Italia, Polonia, Turcia și Bulgaria. 

Alți 39 de studenți vor efectua mobilități Erasmus+ la UCv în semestrul al doilea al acestui an 

universitar (29 mobilități de studiu și 10 mobilități de traineeship).  

 

Situaţia mobilităţilor ERASMUS+ de studenți inbound pentru anul universitar 2017-2018 este 

următoarea: 

 

 
 



 
 

Situaţia mobilităţilor ERASMUS+ de studenți inbound pentru primul semestru al anului 

universitar 2018-2019 este următoarea: 

 

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

superior, Acțiunea-cheie 103, pe parcursul anului universitar 2017-2018, Universitatea din Craiova a 

înregistrat un număr de 33 mobilități inbound Erasmus+ efectuate de cadre didactice și personal 

administrativ din universitățile partenere din Italia, Slovacia, Bulgaria, Turcia, Cehia, Spania, Polonia, 

Germania etc. (22 mobilități de predare și 11 mobilități de instruire). În ceea ce privește primul semestru 

al anului universitar 2018-2019, au fost înregistrare la DRI 7 mobilități de predare inbound Erasmus+ 

efectuate de cadre didactice de la universitățile partenere din Italia, Bulgaria, Spania, Germania și Turcia 

la Facultatea de Litere (4 mobilități), Facultatea de Științe (o mobilitate) și Facultatea de Economie și 

Administrarea Afacerilor (2 mobilități).  

 



 

 

Situaţia mobilităţilor ERASMUS+ de cadre didactice și personal administrativ inbound pentru 

anul universitar 2017-2018 este următoarea: 

 

A.II. 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 perioada 28 septembrie-8 octombrie 2019, 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 2018-2019 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, Meet your Buddy, 

Seara Interculturală. 

4. Desfășurarea campaniei de informare și promovare Erasmus+ pentru 

anul universitar 2018-2019.  

a) Campanie Erasmus+, martie 2018. Departamentul de Relații 

Internaționale al Universității din Craiova a desfășurat în perioada 

19-21 martie 2018, 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 Erasmus Student Network 

Craiova, declarați Promotori Erasmus+ de către Agenția Națională pentru Programe 

Comunitare în Domeniul Dezvoltării Profesionale, au desfășurat evenimente de informare 

cu privire la oportunitățile oferite de Programul Erasmus+ la Universitatea din Craiova. 

Sesiunile de informare au avut  loc pe culoarul principal al Clădirii Centrale (zona xerox-

magazin, parter), la un stand special amenajat.  

b) Eveniment de informare Erasmus+, 21 martie 2018 

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 2018-2019.  

c) 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. 

d) Be Multicultural, ediția a III-a 

În parteneriat cu ESN Craiova și American Experience), DRI a organizat pe 

17 octombrie 2018, în Holul Central al Universităţii din Craiova, a 

treia ediție a evenimentului Be multicultural. Evenimentul a reunit 

studenţii străini aflați în mobilitate la UCv 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, şi Mexic. Be multicultural, ediția a III-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 muncă  în străinătate oferite de 

Departamentul de Relaţii Internaţionale și asociațiile partenere la acest eveniment.  

A.III. 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 2018, Universitatea din Craiova a semnat șapte Scrisori de Mandat 

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

Erasmus+, iar în prezent sunt în curs de implementare șase proiecte Erasmus+, Acțiunile-Cheie 2 și 

3.  

 

B. Acorduri interinstituţionale de cooperare universitară 

B.I. Acorduri valabile 2016-2017 
 

În prezent există 60 de acorduri semnate la nivel interinstituţional între Universitatea din 

Craiova şi entităţi din 28 ţări.  

 



 
 

B.II. Acorduri semnate în perioada 2018-2019 

În perioada analizată au fost semnate următoarele acorduri instituţionale: 

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

Craiova şi Angel Kanchev University of Ruse, Bulgaria; 

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

Craiova şi Universitatea de Stat din Tiraspol, Republica Moldova; 

 17 aprilie 2018, Acord cadru de cooperare interinstituţională între Universitatea din 

Craiova şi Universitatea Tehnica  a Moldovei, Republica Moldova; 

 17 aprilie 2018, Acord cadru de cooperare interinstituţională între Universitatea din 

Craiova şi University of Vlora „Ismail Qemali”, Albania; 

 06 iulie 2018, Acord cadru de cooperare interinstituţională între Universitatea din Craiova 

şi Ukrainian Engineering Pedagogics Academy, Ucraina; 

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

Craiova şi Sumy National Agrarian University, Ucraina; 

 10 octombrie 2018, Acord cadru de cooperare interinstituţională între Universitatea din 

Craiova şi Universita degli Studi di Foggia, Italia; 

 12 decembrie 2018, Acord cadru de cooperare interinstituţională între Universitatea din 

Craiova şi National Ivan Franko University in Lviv, Ucraina. 

 

 

 



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

interinstituţionale: 

 Acord cadru de colaborare interinstituţională între Universitatea din Craiova şi Université 

Nationale Taras Chevtchenko de Kiev, Ucraina; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.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 

(2 studenţi) 

2. Shatyabama University, India Mobilitate de studiu incoming 

(1 studenţi) 

3. Pamukkale University, Turcia Mobilitate de studiu incoming 

(1 student) 

 

 



B.IV. Evoluţie mobilităţi inbound în cadrul acordurilor interinstituţionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 
 

 

Biroul Erasmus+ asigură gestionarea directă a proiectelor de mobilități și ține evidența, 

monitorizează și sprijină diseminarea și exploatarea rezultatelor proiectelor de cooperare, astfel încât 

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

Universitatea din Craiova. 

În cadrul Apelului din anul 2017 pentru Proiectele de Mobilitate , UCv a obținut finanțare în 

valoare de 74918 Euro pentru pentru realizarea de mobilități inbound și outbound¸pentru studenți, 

cadre didactice și personal administrativ în anul universitar 2018-2019. 
 

C.I. Mobilități outbound efectuate 

 
Până în prezent, în cadrul Proiectului de Mobilitate s-au efectuat următoarele tipuri de 

mobilități outbound: 

- 2 mobilități de formare la Bifrost University, Islanda; 

- 1 mobilitate de formare la University College of Southeast Norway, Norvegia; 

- 3 mobilități de practică la University College of Southeast Norway, Norvegia. 

 

C.II. Mobilități inbound efectuate 

 
Până în prezent, în cadrul Proiectului de Mobilitate s-au efectuat următoarele tipuri de 

mobilități outbound: 

- 3 mobilități de formare de la University of Iceland, Islanda; 

- 1 mobilitate de formare de la Bifrost University, Islanda. 

 

 

D. Alte programe/proiecte de mobilități desfășurate la UCv 
 

D.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 în ultimii doi ani este 

următoarea: 

Anul 

universitar 

Facultatea gazdă Număr de mobilități de 

predare 

Universitatea de 

origine a beneficiarului 

2017-2018 Facultatea de Litere 1 Koszalin University of 

Technlology, Polonia 

2018-2019 Facultatea de Automatică, 

Calculatoare și Electronică 

1 State University of 

Tetova, Macedonia 
 

D.II. Admiterea la studii a studenților români de pretutindeni: 

 Membri DRI au făcut parte din comisiile de admitere a studenților români de pretutindeni la 

studii universitare de licență și masterat la Universitatea din Craiova din sesiunile iunie-iulie și 

septembrie 2017, respectiv 2018. 

Astfel, s-au primit și verificat dosarele de aplicație, s-au transmis documentele studenților către 

facultăți, s-a aplicat și respectat Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în 

învățământul superior de stat din România începând cu anul universitar 2017-2018 și Regulamentul 

rivind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de licență, de master 

și de doctorat în vigoare, s-au publicat rezultatele pe site-ul universității și s-a completat și transmis 

macheta cu studenții admiși către Ministerul Educației Naționale.  

 

D.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 2017-2018, numărul total de deplasări în străinătate al cadrelor 

didactice se prezintă astfel: 

 

Anul Participări la manifestări științifice 

internaționale 

2017-2018 314 

 

E. 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.  
 

E.I. Burse Eugen Ionescu 

În cadrul apelului pentru anul universitar 2017-2018, UCv a fost gazda unui bursier Eugen 

Ionescu din Camerun, care a efectuat un stagiu de cercetare postdoctorală la Facultatea de Științe 

Sociale, sub îndrumarea domnului Prof. univ. dr. Dumitru OTOVESCU.  



În cadrul apelului pentru anul universitar 2018-2019, UCv a primit 70 de  candidaturi din țări 

precum Algeria, Maroc, Tunisia, Burkina Faso, Ucraina, Camerun, Coasta de Fildeș, Togo, Senegal, 

Madagascar, Moldova, Rusia și Kazakhstan.  

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

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

În urma selecției realizate de Agenția Universitară a Francofoniei (AUF), în anul universitar 

2018-2019, Universitatea din Craiova va fi gazda a trei bursieri din Senegal, Tunisia și Maroc, care 

vor efectua stagii de cercetare doctorală la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, sub 

coordonarea doamnei Prof. univ. dr. Adriana BURLEA-ȘCHIOPOIU (doi bursieri) și la Facultatea de 

Automatică, Calculatoare și Electronică, sub coordonarea domnului Prof. univ. dr. ing. Costin 

BĂDICĂ (un bursier). 

 
 

 

F. 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.  

 

F.I. Participarea la evenimente naționale și internaționale 

1. Participarea la evenimentul de Celebrare a celei de-a 50-a aniversări a Universităţii din 

Lomoges, organizată de Universitatea din Limoges, Franţa, la Zénith de Limoges Métropole 

pe data de 25 octombrie 2018. 

2. Participarea la conferința națională Erasmus+ în învățământul superior: un pas dincolo de 

mobilitate, organizată de ANPCDEFP, la București, în perioada 10-12 octombrie. 

 

F.II. 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. ESN Romania Spring National Platform, Universitatea din Craiova, 1-4 

martie 2018 

Platforma Naționala a Erasmus Student Network este prilejul de întâlnire a tuturor 

secțiunilor ESN România și reprezintă organismul de decizie.  Membrii 



secțiunilor din toată țară au posibilitatea de a împărtăși cunoștințe, de a colabora și de a se 

informa cu privire la subiectele de interes comun naționale și internaționale În anul 2018, 

Platforma Naționala a fost organizată de Erasmus Student Network la Facultatea de Drept a 

Universității din Craiova cu prijinul DRI și al UCv. 

2. ESN Annual General Meeting, Costa Brava, Spania, 15-18 martie 2018 

Adunarea generală anuală, cunoscută și sub denumirea de AGA, este principalul 

organism decizional al ESN International. Toate secțiunile oficiale ale 

rețelei ESN sunt invitate la acest eveniment anual pentru a decide modul 

de funcținare și organizare al întregii rețele. UCv a fost reprezentată la 

AGA de către un voluntar ESN cu sprijinul DRI.  

3. International Erasmus Games, Constanța, 29 martie-1 aprilie 2018 

Universitatea din Craiova a sprijinit deplasarea unui grup de 16 

participanți, format din patru studenți români, voluntari ESN, și 12 

studenți străini aflați în mobilitate la UCv. Studenții de la Craiova 

au participat la competițiile sportive de fotbal, volei și baschet, 

unde s-au clasat pe locul al doilea la doua dintre probe, de volei, 

respectiv de bashet.  

4. ESN South Eastern Europe Platform, SEEP, Atena – Piraeus, 8-11 noiembrie 2018 

SEEP este Platforma Sud-Est Europeană a Erasmus Student Network. SEEP 2018 s-a desfășurat la 

Atena, în Grecia, în perioada 8-11 noiembrie 2018, 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. 

5. Gala ESN Craiova, edițiile VIII și IX, 2018 

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 2018, studenţii 

străini prezenți la acel moment la Universitatea din Craiova, 

beneficiari 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 cu diplome onorifice 

și cadouri din partea DRI. 

 

F.III. Implementare proiect de dezvoltare instituțională – Fonduri CNFIS-FDI 

2018 
 

F.III.1. Depunere aplicație proiect 

 În competiția privind alocarea fondului pentru dezvoltarea instituțională a instituțiilor de 

învățământ superior de stat, CNFIS-FDI, 2018, Prorectoratul de Relații Internaționale a depus aplicația 

proiectului „Dezvoltarea instituțională și eficientizarea procesului de internaționalizare al Universității 

din Craiova” (INTNL@UCv), pentru Domeniul 2: internaționalizarea învățământului superior din 

România.  



Proiectul INTNL@UCv, cod: CNFIS-FDI-2018-0220, a primit finanțare în valoare de 

359.000.00 lei și a fost unul dintre cele cinci proiecte câștigate de Universitatea din Craiova în 

competiția 2018 și singurul câștigat până în prezent de universitatea noastră pentru Domeniul 2.   

Scopul principal al proiectului INTNL@UCv a constat în dezvoltarea instituțională în vederea 

susținerii strategiei și politicii de internaționalizare a Universității din Craiova pentru creșterea 

vizibilității UCv pe plan internațional prin eficientizarea procesului de internaționalizare la nivel 

instituțional.  

 

F.III.2. Obiectivele proiectului  

În cadrul proiectul INTNL@UCv  au fost vizatăe următoarele obiective: 

O1. Adaptarea politicilor și activităților instituționale de internaționalizare cu Planul Strategic al 

Universității din Craiova; 

O2. Promovarea și susținerea activității academice și a ofertei educaționale a Universității din 

Craiova la nivel regional, național și internațional; 

O3. Stimularea mobilității internaționale a cadrelor didactice, personalului administrativ și 

studenților prin dezvoltarea competențelor lingvistice ale acestora; 

O4. Îmbunătățirea serviciilor pentru studenții internaționali și pentru personalul academic 

internațional.  

 

F.III.3. Rezultatele proiectului 

1. Harta campus UCv - aplicație mobilă; 

2. Aplicație gestionare acorduri de cooperare academică; 

3. #InfoPackUCv - kit informațional pentru studenții inbound; 

4. Centrul Multicultural al Universității din Craiova; 

5. Cursuri de limbi străine pentru studenții și personalul didactic și nedidactic. 

 

G. Optimizarea şi dinamizarea cadrului de comunicare instituţională 
 

 

G.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.  
 

H. Acţiuni-suport ale DRI 
 

H.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). 

 

 



H.II. Oferirea de suport lingvistic pentru susţinerea oricărei iniţiative 

care vizează implementarea  strategiei de internaţionalizare a UCv. 

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

proiecte în cadrul programului Erasmus+. 


