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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+ - Acțiuneacheie 103: Proiectul de mobilitate ERASMUS+ pentru studenții și personalul din învățământul superior,
pentru anul 2020-2021.
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 deja existente (noi domenii de interes,
tipuri de mobilități, perioadă) în cadrul proiectului de mobilitate Erasmus+ s-a desfăşurat în mod constant
la nivelul Departamentului de Relaţii Internaţionale.
La data raportării, în baza de date ce cuprinde acordurile Erasmus+, administrată de DRI, se
înregistrează acorduri Erasmus+ cu 269 de instituții (universități semnatare ale Cartei Erasmus și companii
private), din 27 de ţări participante la program. În comparație cu numărul acordurilor înregistrat în aceeași
perioada a anului 2016, respectiv 180 de parteneri din 23 de țări, se constată o creștere semnificativă a
numărului de parteneri cu aproximativ 50 de procente și o ușoară creștere a numărului țărilor de
proveniență a partenerilor, cu doar patru unități.
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În perioada 2016-2020, anual au fost semnate acorduri Erasmus+ cu universități noi, în timp ce
unele acorduri existente au suferit modificări care au vizat adăugarea de noi domenii de studiu, shimbarea
tipurilor de activități (modificări ale numărului și/sau a tipului de mobilități) sau extinderea perioadei de
valabilitate a acordului.
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Evoluția numărului de parteneriate pe care Universitatea din Craiova le-a înregistrat pe durata
desfășurării proiectelor anuale de mobilitate în învățământul superior în cadrul Programului Erasmus+
reiese din graficul de mai jos.
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A.I.3. Mobilităţi desfăşurate în cadrul Proiectului de MobilitateErasmus+
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.
MobilităţiOutbound
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 10 martie 2020 au fost efectuate 58 mobilităţi
de traineeship și 69 mobilități de studiu pentru studenţi. În ceea ce privește personalul, s-au înregistrat 22
mobilități de predare și 136 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 2018-2019, Universitatea din Craiova a fost
gazda unui număr de 81 de studenți inbound Erasmus+ (44 mobilități efectuate în semestrul I și 37
mobilități efectuate în semestrul al doilea) din Italia, Spania, Grecia, Turcia, Franța, Bulgaria, Polonia etc.
care au efectuat 72 mobilități de studiu și 9 mobilități de traineeship.
În cadrul aceluiași proiect de mobilitate, în primul semestru al anului universitar 2019-2020,
Universitatea din Craiova a fost gazda a 47 de studenți inbound Erasmus+ (45 mobilități de studiu și două
mobilități de traineeship) din Spania, Grecia, Franța, Italia, Polonia, Turcia și Bulgaria.
Alți 37 de studenți vor efectua mobilități Erasmus+ la UCv în semestrul al doilea al acestui an
universitar (30 mobilități de studiu și 7 mobilități de traineeship).
Situaţia mobilităţilor ERASMUS+ de studenți inbound la Universitatea din Craiova în perioada
2012-2019 se prezintă astfel:
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Universitatea din Craiova în perioada 2012-2019
100

86

80

81

84

2018-2019

2019-2020

72

68

60
40

33

31

35

2012-2013

2013-2014

2014-2015

20
0
2015-2016

2016-2017

2017-2018

Tot în cadrul Proiectului de mobilitate Erasmus+ pentru studenții și personalul din învățământul
superior, Acțiunea-cheie 103, pe parcursul anului universitar 2018-2019, Universitatea din Craiova a
înregistrat un număr de 43 mobilități inbound Erasmus+ efectuate de cadre didactice și personal
administrativ din universitățile partenere din Italia, Slovacia, Bulgaria, Turcia, Cehia, Spania, Polonia,
Germania etc. (28 mobilități de predare și 15 mobilități de instruire). În ceea ce privește primul semestru
al anului universitar 2019-2020, au fost înregistrate la DRI 7 mobilități de predare și o mobilitate de
instruire inbound Erasmus+ efectuate de reprezentanți ai universităților partenere.
Situaţia mobilităţilor ERASMUS+ de cadre didactice și personal administrativ inbound la
Universitatea din Craiova, în perioada 2012-2019, este următoarea:
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A.II. Acțiunea-cheie 107: Proiect de mobilitate Erasmus+ cu Țările Partenere
pentru studenții și personalul din învățământul superior
A.II.1. 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.
DRI a depus o nouă aplicație pentru Proiectul de mobilitate Erasmus+ cu Țările Partenere în care
a inclus mobilități pentru personalul UCv cu universități din Republica Moldova și India.

A.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 2019-2020. 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 W e e k . Departamentul
de Relații Internaționale a organizat în perioada 1 - 15 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 2019-2020 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 20192020.
a)
Sesiuni de informare
Departamentul de Relații Internaționale al Universității din Craiova a
desfășurat în perioada 9-11 martie 2020, 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 voluntarii Erasmus Student
Network Craiova, au desfășurat evenimente de informare cu
privire la oportunitățile oferite de Programul Erasmus+ la
Universitatea din Craiova. Sesiunile de informare au avut loc in
holul univerității, la istandul amplasat la intrarea de la Teatrul
Național.
b)
Eveniment de informare Erasmus+, 11 martie 2020
Campania Erasmus+ din martie 2020 s-a încheiat cu un eveniment
amplu de informare, în cadrul căruia DRI a diseminat
informaţii tehnice, administrative și practice cu privire la
modalitatea de înscriere, criteriile de eligibilitate și de
selecție, pentru anul universitar 2020-2021.
c)
Be Multicultural, ediția a IV-a
În parteneriat cu ESN Craiova, DRI a organizat pe data de 12
noiembrie 2019, la Casa Universitarilor, a patra ediție a
evenimentului Be multicultural. Evenimentul a reunit
studenţii străini aflați în mobilitate la UCv cu scopul de ași prezenta ţările de origine. Alături de România, în curtea Casei Universităţii au fost prezenţi
studenţi din următoarele ţări: Grecia, Spania, Italia, Turcia, Polonia, Franţa şi India. Be

multicultural, ediția a IV-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 prin intermediul Departamentului de Relaţii
Internaţionale.

A.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 (beneficiar) sau de partener.
Pe parcursul anului 2019, DRI a contribuit la semnarea a patru 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 opt proiecte Erasmus+, Acțiunile-Cheie 2 și 3.
În plus, pentru prima dată, Universitatea din Craiova a intrat într-un consorțiu universitar, în
cadrul Acțiunii-Cheie 2, European Universities, Consorţiul universităţilor europene UNIVERS, alături
de alte şapte universităţi din Polonia, Germania, Spania, Franţa, Lituania şi Bulgaria. Acordul a fost
semnat pe 3 februarie 2020, la Bruxelles. Planul strategic UNIVERS este construit pentru o perioadă de
trei ani şi un buget de 5 milioane de euro. El este însă o construcţie pe termen lung, care va continua
prin accesări de programe şi de finaţări dedicate, pe care Uniunea Europeană le va pune la dispoziţia
universităţilor europene.

B. Acorduri interinstituţionale de cooperare universitară
B.I. Acorduri valabile 2017-2023
În ceea ce privește cooperarea non-Erasmus, în perioada 2019-2020 Universitatea din Craiova șia extins relațiile academice către Brazilia şi Asia.
La momentul actual Universitatea din Craiova are semnate 65 de acorduri interinstituționale cu
entități din 29 de țări şi la nivel interinstituţional au loc discuţii în vederea stabilirii şi semnării unor noi
acorduri de colaborare cu instituţii de învăţământ superior din Ucraina, Republica Moldova şi Statele Unite
ale Americii.
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B.II. Acorduri semnate în perioada 2019-2020
În perioada analizată au fost semnate următoarele acorduri instituţionale:
 14 aprilie 2019, Acord cadru de cooperare interinstituţională între Universitatea din
Craiova şi Universite Nationale Taras Chevtchenki de Kiev, Kiev;
 12 iulie 2019, Acord cadru de cooperare interinstituţională între Universitatea din Craiova
şi Universitatea de Stat a Moldovei, Republica Moldova;
 29 octombrie 2019, Acord cadru de cooperare interinstituţională între Universitatea din
Craiova şi Central South University, Changsha;
 11 decembrie 2019, Acord cadru de cooperare interinstituţională între Universitatea din
Craiova şi Universidade Paulista and Colegio Objectivo, Sao Paulo.
În prezent au loc discuţii la nivel instituţional în vederea semnării următoarelor acorduri
interinstituţionale:
 Acord cadru de colaborare interinstituţională între Universitatea din Craiova şi Simon
Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ucraina;
 Acord cadru de colaborare interinstituţională între Universitatea din Craiova şi Yuriy
Fedkovych Chernivtsi National University, Ucraina;
 Acord cadru de colaborare interinstituţională între Universitatea din Craiova şi
Universitatea de Stat Dimitrie Cantemir, Republica Moldova.
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B.III. Activităţi desfăşurate în cadrul acordurilor interinstituţionale
Nr.
crt.

Universitatea parteneră

Tipul mobilităţii

1.

Shatyabama University, India

2.

Université Constantine 3 , Algeria

Mobilitate de studiu incoming
(1 studenţi)
Stagiu de cercetare incoming
(1 profesor stagiar)

Repartizarea pe facultăţi a mobilităţilor interinstituţionale
2019-2020
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

Repartizarea pe facultăţi a
mobilităţilor interinstituţionale
Mecanică

Economie și
Administrarea
Afacerilor

B.IV. Evoluţie mobilităţi inbound în cadrul acordurilor interinstituţionale
Evoluţia mobilităţilor inbound în cadrul acordurilor interinstituţionale
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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 2018 pentru Proiectele de Mobilitate, UCv a obținut finanțare în
valoare de 70914 Euro pentru realizarea de mobilități inbound și outbound pentru studenți, cadre
didactice și personal administrativ în anul universitar 2019-2020.

C.I. Mobilități outbound efectuate
Până în prezent, în cadrul Proiectului de Mobilitate derulat pe parcursul anului universitar 20192020 s-au efectuat următoarele tipuri de mobilități outbound:
- 1 mobilitate de studiu la University College of Southeast Norway, Norvegia;
- 1 mobilitate de practică la University College of Southeast Norway, Norvegia.

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.
Începând cu anul universitar 2015-2016, la Universitatea din Craiova au început să se efectueze
mobilități de predare în cadrul programului CEEPUS.
Situația mobilităților CEEPUS efectuate la Universitatea din Craiova până în prezent se prezintă
astfel:
Anul
universitar

Facultatea gazdă

Număr de mobilități de
predare

Țara de origine a
beneficiarului

2015-2016

Facultatea de Litere

3

Polonia

2016-2017

Facultatea de Litere

3

Polonia

2017-2018

Facultatea de Litere

2

Polonia

2018-2019

Facultatea de Automatică,
Calculatoare și Electronică

1

Macedonia

D.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:
 Burdur Mehmet Akif Ersoy University;
 Trakya University;
 Mustafa Kemal University;
 Bilecik Șeyh Edebali.
Situația mobilităților efectuate pe parcursul anului 2019-2020 la Universitatea din Craiova în
cadrul acestui program este următoarea:
Facultatea gazdă

Tipul
mobilității

Număr de
mobilități

Durata mobilității

Universitatea
parteneră

Facultatea de
Economie și
Administrarea
Afacerilor

Studiu

1

28.09.2019 –
30.06.2020

Burdur Mehmet Akif
Ersoy University

D.III. Admiterea la studii a studenților români de pretutindeni:
Membrii 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 2019.
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 privind
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, în vederea obținerii aprobărilor de școlarizare aferente.
În plus, s-a asigurat schimbul comunicațional cu Ministerul Educației și cu reprezentanții
Departamentului pentru Români de Pretutindeni din cadrul Ministerului Educației în vederea soluționării
eventualelor situații speciale care au survenit.

D.IV. 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

2019-2020

277

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 2018-2019, UCv a fost gazda a doi bursieri Eugen
Ionescu din Senegal, respectiv Maroc, care au efectuat stagii de cercetare doctorală la Facultatea de
Automatică, Calculatoare și Electronică, sub îndrumarea domnului Prof. univ. dr. ing. Costin BĂDICĂ,
respectiv la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, sub îndrumarea doamnei Prof. univ. dr.
Adriana BURLEA-ȘCHIOPOIU.
În cadrul apelului pentru anul universitar 2019-2020, UCv a primit 68 de dosare de candidatură
aparținând unor aplicanți din țări precum Algeria, Maroc, Tunisia, Burkina Faso, Camerun, Coasta de
Fildeș, Togo, Senegal, Madagascar și Moldova.
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 coordonatorii de doctorat.
Pentru candidații acceptați de către coordonatorii de la UCv, DRI a eliberat Attestation d’Accueil.
Documentele au fost trimise candidaților în vederea obținerii finanțării AUF.
În luna aprilie 2020 se vor afișa rezultatele selecției realizate de Agenția Universitară a
Francofoniei pentru anul universitar 2019-2020, urmând ca stagiile de cercetare ale candidaților selectați
să se desfășoare la UCv în perioada 4 mai-31 iulie 2020.
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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.

2.
3.

Organizarea întâlnirii cu domnul Kévin BREUIL, responsabil de cooperarea universitară în
cadrul Polului universitar științific al Institutului Francez din România, cu scopul prezentării
programului de burse oferite de Guvernul Francez studenților din Romania, la Universitatea
din Craiova, pe data de 28 ianuarie 2020;
Participarea la târgul educațional Study in Euope, organizat în Tunis, Tunisia, în perioada 2728 noiembrie 2019;
Participarea la Reuniunea anuală a bursierilor Eugen Ionescu, organizată de Agence
Universitaire de la Francophonie, la Palatul Prezidențial Cotroceni, București, pe data de 6
iunie 2019.

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 National Platform 2019
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 2019, au avut loc următoarele întâlniri pentru
Platforma Naționala:
a) 21-24 martie 2019, Târgu Mureș
ESN Târgu Mureș, cea mai nouă secțiune ESN România, a organizat pentru prima dată
Platforma Națională a Erasmus Student Network, în colaborare cu Universitatea de Medicină,
Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș. În cadrul întâlnirii au avut loc workshop-uri,
prezentarea activităților secțiunilor individuale, a fost ales Consiliul Director al Erasmus
Student Network România și s-a votat secțiunea locală ESN care se va ocupa de organizarea
următoarei întâlniri naționale. Universitatea din Craiova a fost reprezentată de către 3 voluntari
ESN Craiova.
b) 12-15 septembrie 2019, București
Întâlnirea din septembrie a fost organizată de către ESN UniBuc. În
cadrul acesteia s-a stabilit ca ESN Constanța să fie gazda evenimentului
International Erasmus Games. Universitatea din Craiova a fost
reprezentată de către 4 voluntari ESN Craiova.
c) 12-15 decembrie 2019, Alba Iulia
Cele patru zile petrecute la Alba Iulia au fost pline de workshop-uri, prezentări și discuții
privind viitorul ESN România. S-a votat ca ESN ASE București să fie gaza pentru următoarea
Platformă Națională care se va organiza în luna martie 2020. Universitatea din Craiova a fost
reprezentată de către 4 voluntari ESN Craiova.
2.

ESN Annual General Meeting, Thessaloniki, 18-21 aprilie 2019

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
funcționare și organizare al întregii rețele. În anul 2019 ESN Grecia
a fost cea care a organizat întâlnirea în orașul Thessaloniki și a
găzduit o delegație de peste 1000 de studenți străini din 500 de
instituții de învățământ superior din mai mult de 40 de țări. UCv a
fost reprezentată la AGA de către doi voluntari ESN cu sprijinul DRI.
3.
Gala ESN Craiova, ediția a IX a 2019
Gala ESN este un eveniment cu tradiție, organizat la finalul fiecărui semestru de ESN Craiova și
Departamentul de Relaţii Internaţionale. Cu ocazia Galei ESN organizată pe data de 1 februarie
2019, studenţii străini prezenți la acel moment la
Universitatea din Craiova, beneficiari ai mobilităților în
cadrul programului Erasmus+ și pe baza acordurilor de
cooperare interinstituțională, 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
2019
F.III.1. Depunere aplicație proiect
În competiția privind alocarea fondului pentru dezvoltarea instituțională a instituțiilor de
învățământ superior de stat, CNFIS-FDI 2019, Prorectoratul de Relații Internaționale a depus aplicația
pentru finanțarea proiectului „Îmbunătăţirea calităţii serviciilor şi activităţilor de internaţionalizare la
Universitatea din Craiova” (INT-CA-SEAC), pentru Domeniul 2: internaționalizarea învățământului
superior din România.
Proiectul INT-CA-SEAC, cod: CNFIS-FDI-2019-0882, a primit finanțare în valoare de 320.000.00
lei și a fost unul dintre cele cinci proiecte câștigate de Universitatea din Craiova în competiția din anul
2019 și cel de-al doilea câștigat până în prezent de universitatea noastră pentru Domeniul 2.
Scopul principal al proiectului INT-CA-SEAC 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 INT-CA-SEAC au fost vizate și atinse următoarele obiective:
O1. Îmbunătăţirea serviciilor pentru actorii autohtoni şi internaţionali implicaţi în procesul de
internaţionalizare la nivelul UCv;
O2. Stimularea mobilităţii internaţionale a cadrelor didactice, personalului administrativ şi
studenţilor prin dezvoltarea competenţelor lingvistice ale acestora;
O3. Promovarea şi susţinerea activităţii academice şi a ofertei educaţionale a Universităţii din
Craiova;
O4. Adaptarea politicilor şi activităţilor instituţionale de internaţionalizare cu Planul Strategic al
Universităţii din Craiova.
F.III.3. Rezultatele proiectului
1. A fost creată o platformă online de nominalizare a studenţilor străini la UCv;
2. A fost reparat și adus în stare de funcționare sistemul mobil de traducere simultană al UCv;
3. A fost extinsă aplicaţia mobilă a hărții campusului UCv;
4. Au fost oferite cursuri gratuite de limba engleză studenților și personalului UCv;

5. A fost realizat un clip de prezentare a Universităţii din Craiova;
6. A fost organizată o conferinţă internaţională în cadrul Centrului Multicultural al Universităţii
din Craiova pe tema schimbului de bune practici în domeniul relațiilor internaționale, la care
au participat reprezentanți ai universităților partenere din țară și din străinătate.

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 inițiativelor 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+.

