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Biroul pentru programe comunitare a devenit Biroul Erasmus+
La solicitarea directorului Departamentului de Relații Internaționale (DRI), Senatul Universității din
Craiova, reunit în ședința din data de 29 septembrie 2015, a aprobat schimbarea denumirii Biroului
pentru programe comunitare în Biroul Erasmus+.
Această modificare a fost în acord cu dispozițiile Ordinului Ministerului Educației și Cercetării Științifice
nr. 4238/17.07.2015 privind funcționarea Birourilor Erasmus+ în cadrul instituțiilor de învățământ
superior acreditate și stabilirea atribuțiilor acestora.
Biroul Erasmus+ este o structură a Departamentului de Relaţii Internaționale, este coordonat de
Directorul DRI, conf. univ. dr. Monica TILEA, şi are în componenţa sa următorii membri:
Marius Giuroiu, responsabil mobilități outbound, Mobility Tool;
Gabriela-Anca Mic, responsabil mobilități inbound, design grafic materiale informative și publicitare;
Loredana-Elena Mateescu, responsabil acorduri de cooperare bilaterală Erasmus+ și comunicare;
Monica-Elena Cranta, responsabil colaborare Erasmus Student Network și arhiva Erasmus+.
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Proiectul de mobilitate ERASMUS+ pentru studenții și personalul
din învățământul superior (Acțiunea-Cheie 1)
35
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La începutul anului academic 2015-2016, UCv avea
încheiate acorduri Erasmus+ valabile cu 178 de
universități partenere din țări precum Franța, Italia,
Spania, Germania, Polonia, Portugalia, Marea
Britanie, Grecia, Turcia etc., în toate domeniile sale
de studiu.
În lunile octombrie-decembrie 2015 s-a continuat
procesul de încheiere de noi acorduri Erasmus+.
Astfel, în această perioadă s-au semnat contracte
bilaterale cu prestigioase instituții de învățământ
superior din Spania (Universidade da Coruna),
Grecia (Alexander Technological Educational
Institute of Thessaloniki, University of Macedonia),
Turcia (Suleyman Demirel University, Istanbul
University, Hitit University și Igdir University),
Bulgaria (International University College și Sofia
University St. Kliment Ohridski).
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Încheierea de acorduri Erasmus+
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Organizarea de mobilități outbound
În primul semestru al anului universitar 2015-2016,
102 studenți ai UCv au plecat în mobilități de studiu (80 de
mobilități) și plasament (23 de mobilități) la instituții din
Germania, Spania, Franța, Polonia, Austria, Italia, Grecia,
Belgia, Marea Britanie, Cehia și Turcia.
În perioada octombrie-decembrie 2015, cadrele didactice
de la UCv au realizat șapte mobilități de predare și 14
mobilități de formare. De asemenea, doi membri ai
personalului administrativ au beneficiat de mobilități
de instruire.
Totodată, în perioada octombrie-noiembrie 2015, mai multe
facultăți ale Universității din Craiova au organizat selecția
studenților și a personalului pentru mobilități outbound
pentru semestrul al II-lea.

Experiența mea Erasmus+ a fost un
drum plin de provocări care m-a ajutat
să îmi testez limitele, o șansă de a
descoperi alte culturi și meleaguri
și o oportunitate de dezvoltare
personală și profesională într-un
mediu internațional.

Evoluțiamobilităţilor
mobilităților Erasmus+
Erasmus outbound
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În anul 2014-2015 s-a realizat un
număr total de 289 de mobilități
outbound (studenți și personal
UCv), înregistrându-se o creștere
cu aproximativ 20% în rândul
mobilităților personalului UCv
față de anul precedent.

Maria Dumitru,
mobilitate de plasament la
Halic University, Turcia,
semestrul I, 2015-2016

Proiectul de mobilitate ERASMUS+ pentru studenții și personalul
din învățământul superior (Acțiunea-Cheie 1)

Organizarea de mobilități inbound
În primul semestru al anului academic 2015-2016, Universitatea din
Craiova a fost gazda a 27 de studenți Erasmus+ din Spania, Grecia,
Franța, Italia, Cehia, Croația și Turcia.
Numărul studenților Erasmus+ înscriși în primul semestru al acestui
an la Universitatea din Craiova a înregistrat o creștere semnificativă,
de 80%, față de semestrul I al anului trecut.
Un alt parametru favorabil de evaluare a atractivității Universității din Craiova pentru studenții străini este
acela că patru dintre studenții prezenți și-au prelungit durata de ședere și pentru cel de-al doilea semestru.
Alți 27 de studenți sunt așteptați să desfășoare mobilități Erasmus+ la UCv în semestrul al doilea.

Mi-am petrecut 4 luni la UCv cu o
mobilitate Erasmus+ și a fost o
experiență extraordinară, care m-a
schimbat foarte mult pe plan
personal. Alege și tu Erasmus+!
Va fi o perioada genială a vieții tale!
Georgia Anagnostaki,
Universitatea din Patras, Grecia,
mobilitate de studiu la Facultatea de
Economie și Administrarea Afacerilor,
semestrul I, 2015-2016

Evoluția mobilităților Erasmus inbound
în perioada 2012-2016
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Întocmirea și depunerea raportului final
În noiembrie 2015, echipa de implementare a
Proiectului de Mobilitate Erasmus+ a realizat și
a depus raportul final pentru anul 2014-2015,
completat în formă electronică în platforma
on-line Mobility Tool, potrivit reglementărilor
Comisiei Europene și ale Agenției Naționale
pentru Programe Comunitare în Domeniul
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Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP).
Acest document este un vector extrem de important
în contextul Erasmus+, fiind unul dintre elementele
în funcție de care Agenția Națională evaluează
calitatea implementării
proiectului în cadrul
Universității din Craiova.

Proiecte de cooperare Erasmus+ (Acțiunea-Cheie 2, 3 și Sport)
În prezent, UCv are în implementare trei proiecte Erasmus+ pentru
Acțiunea-Cheie 2 și câte unul pentru Acțiunea-Cheie 3, respectiv Sport.

Acțiunea-Cheie 2 – Cooperare pentru inovare și
Schimb de bune practici
Generations Using Training for Social inclusion in 2020 (GUTS)
Beneficiar: Stichting Vughterstede, Vught, Olanda
Coordonator UCv: Prof. univ. dr. Radu CONSTANTINESCU, Facultatea de Științe
Early Mastery 21th century literacy - Learn2Code & Code2Learn How to playfully
motivate school kids to master computer programming (Early Mastery)
Beneficiar: Universitat de Girona, Spania
Coordonator UCv: Șef lucrări dr. ing. Marius-Adrian MARIAN,
Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică
Acteurs du territoire pour une éducation à la citoyenneté mondiale (ACTECIM)
Beneficiar: GIPAL – FORMATION (Académie de Lyon)
Coordonator UCv: Conf. univ. dr. Monica TILEA, Facultatea de Litere

Acțiunea-Cheie 3 – Sprijin pentru reformarea politicilor
Using mobile technology to improve policy Reform for Inclusion of
Disadvantaged Groups in Education (mRIDGE)
Beneficiar: Plovdiv University „Paisii Hilendarski”, Bulgaria
Coordonator UCv: Conf. univ. dr. Gabriela IACOBESCU, Facultatea de Științe

Sport
Take Heart: Physical activity in patient with CHD: a collaborative partnership
to identify and share good practices among European countries (TAKE-HEART)
Beneficiar: C.O.N.I. Servizi S.P.A., Roma, Italia
Coordonator UCv: Prof. univ. dr. Ligia RUSU,
Facultatea de Educație Fizică și Sport

Termene limită pentru depunerea
aplicațiilor pentru proiecte Erasmus+
Echipele care doresc să depună aplicații
pentru proiecte Erasmus+ în cadrul apelului
la propuneri de proiecte pentru 2016 o pot
face până la următoarele termene limită:
Acțiunea – Cheie 2
Parteneriate strategice în domeniul
tineretului – 2 februarie 2016
Alianțele cunoașterii, Alianțele competențelor
sectoriale – 26 februarie 2016
Consolidarea capacităților în domeniul
învățământului superior – 10 februarie 2016
Consolidarea capacităților în domeniul
tineretului – 2 februarie 2016
Acțiunea – Cheie 3
Dialogul structurat:
reuniuni între tineri și factorii de decizie
din domeniul tineretului – 2 februarie 2016
Activitățile Jean Monnet
Catedre, module, centre de excelență,
sprijin pentru asociații, rețele, proiecte –
25 februarie 2016
Sport
Parteneriate de colaborare care nu sunt
legate de Săptămâna Europeană a Sportului
2016 – 12 mai 2016
Parteneriate de colaborare de mici
dimensiuni – 12 mai 2016
Evenimente sportive europene non-profit
care nu sunt legate de Săptămâna Europeană
a Sportului 2016 – 12 mai 2016
Sursa: eacea.ec.europa.eu
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Programul de burse şi cooperare inter-instituţională
finanţat prin Mecanismul Financiar SEE
Universitatea din Craiova, Newsletter Departamentul de Relații Internaționale

Proiect de Mobilitate în învățământul superior
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 Euro pentru mobilități
studențești și 28.800 Euro pentru mobilitățile personalului
didactic și nedidactic.
Suma alocată de Operatorul de Program Universității din
Craiova pentru realizarea mobilităților pentru anul 2015-2016
este de trei ori mai mare față de anul trecut și se constituie,
astfel, într-o reușită semnificativă a echipei de implementare a
proiectului de mobilități SEE.

Finanțare Proiect de Mobilitate SEE
(EUR)
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

10

84400

24500
15850
2013-2014

Newsletter DRI

2014-2015

2015-2016

Coordonator proiect:
Conf. univ. dr. Monica Tilea, Director DRI
Contact: mtilea2000@yahoo.com
Site-uri program:
www.eeagrants.org
www.see-burse.ro

Organizarea de mobilități outbound
Selecția studenților
Studenți outbound

Departamentul de Relații Internaționale a organizat în
luna iunie 2015 prima etapă de selecție a beneficiarilor
din cadrul Proiectului de Mobilitate în învățământul
superior pentru anul universitar 2015-2016.
Pentru a asigura absorbția totală a fondurilor alocate
mobilităților studențești, în luna octombrie 2015 s-a
derulat o a doua etapă de selecție.
La data de 22 octombrie 2015 s-a publicat apelul la
candidaturi pentru această a doua etapă de selecție,
iar rezultatele finale au fost afișate pe site-ul UCv în
data de 30 octombrie 2015. Selecția s-a derulat în
deplină conformitate cu Ghidul candidatului 2015.
În urma celei de-a doua sesiuni de selecție, trei
studenți de la Facultatea de Economie și Administrarea
Afacerilor și unul de la Facultatea de Automatică,
Calculatoare și Electronică au fost selectați pentru a
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beneficia de mobilități de studiu și de plasament la
universitățile Bifrost University (IS) și Buskerud and
Vestfold University College (NO).
În total, în anul academic 2015-2016, se vor desfășura
opt mobilități outbound studențești, dintre care două
pentru studiu și șase pentru plasament, fiecare cu o
durată de cinci luni.

Selecția personalului UCv
Departamentul de Relații Internaționale a organizat selecția personalului
academic pentru mobilități către parteneri în programul SEE în perioada
26.10.2015-03.11.2015.
Și în acest caz s-a respectat Ghidul candidatului 2015, iar în urma rezultatelor
au fost selectați trei beneficiari care vor efectua mobilități de formare la
Buskerud and Vestfold University College, Norvegia și la Nesna University
College, Norvegia.
Responsabil: Loredana Mateescu
Pentru mai multe informații, vă invităm să accesați rubrica
Mecanismul Financiar SEE de pe pagina www.ucv.ro.
Newsletter DRI
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Acțiuni în baza acordurilor de cooperare bilaterală
Universitatea din Craiova, Newsletter Departamentul de Relații Internaționale

Încheierea de acorduri bilaterale
Universitatea din Craiova a continuat semnarea
de acorduri de cooperare inter-instituțională.
Aceste acorduri permit cooperarea cu instituții
din țări din interiorul, dar și din afara Uniunii
Europene, o componentă importantă a procesului
de internaționalizare.
La începutul anului academic 2015-2016, UCv
avea semnate 46 de acorduri de cooperare
inter-instituţională cu parteneri din ţări precum

Albania, India, Algeria, China, Coreea de Sud,
Mexic, Spania, Irak, Kazahstan, Liban, Malaysia,
Statele Unite ale Americii etc.
Acordurile de cooperare inter-instituțională asigură
un cadru propice pentru derularea de acțiuni
comune, în beneficiul ambelor părți. Acestea se
concretizează în schimburi de studenți, stagii de
cercetare, acțiuni culturale, acțiuni de popularizare
a cercetării științifice etc.

Organizarea de mobilități inbound
În primul semestru al anului academic 2015-2016, UCv a
primit nouă studenți străini în baza acordurilor de cooperare
inter-instituțională:
4 studenți de la Sathyabama University, India, dintre care doi
studiază la Facultatea de Mecanică și doi la Facultatea de
Automatică, Calculatoare şi Electronică;
3 studenţi de la Kookmin University, Coreea de Sud care
studiază la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor;
2 studente de la Universidad Autónoma del Estado de México,
Mexic, dintre care una desfășoară o mobilitate de studiu la
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor și
cealaltă o mobilitate de studiu la Facultatea de Litere.
12
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Organizarea de mobilități inbound

Pe durata celui de-al doilea semestru al anului
academic 2015-2016, Universitatea din Craiova
urmează să fie gazda altor studenţi din Mexic,
Algeria şi Spania.
Din punct de vedere cantitativ, s-a constatat că
numărul studenților inbound pe bază de acorduri
de cooperare inter-instituțională a crescut față
de anul precedent, această evoluție ascendentă
datorându-se în principal numărului de mobilități
de studiu. Aceasta este o confirmare suplimentară
a bunelor relații de colaborare cu partenerii și a
feedback-ului favorabil din partea studenților
beneficiari de mobilități.
Mobilităţi inbound - acorduri bilaterale

Sunt foarte fericit să fiu la Universitatea
din Craiova, deoarece am avut şansa să
îmi fac noi prieteni din alte ţări, alături de
care am petrecut momente frumoase. Am
participat cu mult entuziasm la o mulţime
de evenimente sociale, călătorii şi vizite la
obiective turistice. Vreau sa le mulţumesc
tuturor profesorilor pentru ajutorul pe care
mi l-au oferit de fiecare dată când am avut
nevoie de sprijin.
Mittapalli Janardhan Guptha,
Universitatea Sathyabama, India,
mobilitate de studiu la Facultatea de Mecanică,
semestrul I, 2015-2016
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Responsabil: Monica-Elena Cranta
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Programul de burse doctorale și postdoctorale „Eugen Ionescu”
Universitatea din Craiova, Newsletter Departamentul de Relații Internaționale

Începând cu anul 2007, Guvernul României acordă
doctoranzilor şi cercetătorilor din ţările membre ale
Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei burse pentru
studii doctorale şi de cercetare post-doctorală cu o
durată între trei şi șase luni, în funcție de amploarea
proiectului de cercetare, formare care se desfășoară
într-una dintre cele 26 de instituţii de învăţământ superior
din România, înscrise în acest program.
Bursele sunt acordate sub egida Agenţiei Universitare a
Francofoniei (AUF), care organizează procedurile de
selecţie a candidaturilor şi monitorizează utilizarea
burselor şi gestiunea fondurilor alocate.
Aceste burse se adresează doctoranzilor, cadrelor
didactice şi cercetătorilor din instituţii de învăţământ
superior, membre ale AUF, din ţări membre ale
Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF).
În cadrul procesului de selecție, se acordă prioritate
cetăţenilor din ţările din Europa Centrală și Orientală
și din Maghreb.
Sursa: www.auf.org

”
„
Pentru Universitatea din Craiova,
bursele Eugen Ionescu reprezintă
o oportunitate pentru deschiderea
internațională a instituției și pentru
consolidarea Școlii noastre Doctorale.
Prezența bursierilor Eugen Ionescu la
Universitatea din Craiova, doctoranzi și
postdoctoranzi veniți din toate colțurile
lumii, contribuie la dinamizarea cercetării
științifice, la afirmarea instituției noastre pe
pe plan internațional și la crearea unei
adevărate rețele globale, francofone,
de cercetători, printre care, cu
siguranță, vom întâlni și pe viitorii
laureați ai Premiului Nobel.

Prof. univ. dr. Cristiana Teodorescu
Prorector Relații Internaționale
și Imagine Academică
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Gestionarea candidaturilor la Universitatea din Craiova
În cadrul apelului pentru anul universitar 2015-2016,
Universitatea din Craiova a primit 103 candidaturi
din țări precum Algeria, Maroc, Tunisia, Liban,
Albania, Armenia, Republica Moldova, Ucraina,
Camerun, Coasta de Fildeș, Togo, Benin și Franța.
Domeniile științifice pentru care și-au manifestat
interesul candidații la aceste burse au fost:
Drept, Litere, Sociologie, Informatică, Inginerie
Electrică, Economie și 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 completat
Attestation d’Accueil și Protocole de recherche.
Aceste documente le-au fost trimise candidaților în
vederea obținerii finanțării de la AUF.

Pe parcursul stagiului de cercetare la UCv am
stabilit contacte fructuoase cu profesorii de la
Școala Doctorală, cu cei din Departamentul de
Limba Franceză, dar mai ales cu conducătorul meu
de doctorat, prof. univ. dr. Cristiana Teodorescu.
Statutul meu de bursier mi-a oferit, de asemenea,
ocazia să intermediez stabilirea relațiilor de
colaborare dintre Universitatea din Ngaoundéré și
Universitatea din Craiova prin schimbul de publicații
ale Facultăților de Litere din cele două instituții.
Théophile Kalbé Yamo,
Universitatea din Ngaoundéré, Cameroun,
Bursă de cercetare doctorală Eugen Ionescu
2010-2011

Candidaturi depuse - Burse Eugen Ionescu
2015-2016
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Responsabil: Gabriela-Anca Mic
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Evenimente cu deschidere internațională
Universitatea din Craiova, Newsletter Departamentul de Relații Internaționale

Departamentul de Relații Internaționale și-a continuat
demersurile de popularizare a colaborărilor cu
partenerii din străinătate și a integrării în contextul
academic global.
Activitățile și evenimentele organizate de DRI în
perioada octombrie-decembrie 2015 au contribuit la
creșterea vizibilității Universității din Craiova pe plan
academic și cultural, la nivel local, național și
internațional.

Studenții străini prezenți la Universitatea din
Craiova într-un număr mai mare decât în orice alt
an au stat în centrul multora dintre evenimentele
organizate și coordonate de DRI. Studenții din
țări precum Spania, Franța, Turcia, India, Coreea
de Sud și Mexic au sprijinit cu entuziasm acțiunile
DRI și au apreciat diversitatea acestora.

Welcome Days

Evenimente organizate de DRI
Departamentul de Relații Internaționale a organizat, în
perioada 1-13 octombrie 2015, în parteneriat cu organizația
ESN Craiova, Welcome Days, o serie de activități menite
să îi ajute pe studenții străini (Erasmus+ sau cu mobilități
pe bază de acorduri de cooperare bilaterală), aflați la
Universitatea din Craiova pentru primul semestru al
anului 2015-2016 sau pentru întregul an universitar, să se
integreze în mediul social, academic și cultural craiovean.
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În primele zile de acomodare, studenții străini au făcut
cunoștință cu membrii ESN Craiova, pe această cale
lansându-se mecanismul buddy system. Fiecărui student
străin i-a fost repartizat un membru voluntar ESN Craiova
care să îl sprijine și să îl ghideze pe tot parcursul
mobilității sale la Universitatea din Craiova.

Pe parcursul Welcome Days, studenții străini au avut
ocazia să viziteze cele mai frumoase atracții ale orașului
Craiova: Centrul istoric, Grădina Botanică, Parcul „Nicolae
Romanescu”, Muzeul de Artă și Muzeul Olteniei cu secțiile
Științele Naturii și Casa Băniei. În periplul lor cultural a
fost inclusă și clădirea centrală a Universității din Craiova,
un element valoros al patrimoniului arhitectonic craiovean.
În cadrul acestei manifestări, voluntarii ESN Craiova
i-au implicat pe studenții străini și în diverse activități
cultural-recreative, precum Movie Night sau Traditional
Romanian Party.
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Erasmus+ și Radio Campus Craiova au dat play noului an universitar
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Departamentul de Relații Internaționale al Universității din Craiova și Radio
Campus Craiova au organizat, pe data de 1 octombrie 2015, în Campusul
Facultății de Drept, concertul în aer liber Erasmus+ on Air by Radio Campus.
Pe parcursul evenimentului au fost organizate concursuri cu premii pe
teme Erasmus+.
Erasmus+ on air by Radio Campus a fost un spectacol dedicat tuturor
studenților Universității din Craiova cu ocazia începutului noului
an universitar 2015-2016.
Prin acest eveniment, Universitatea din Craiova a vizat promovarea și
popularizarea în rândul studenților a programului european de mobilități
Erasmus+ și a oportunităților de care pot beneficia studenții, marcând
totodată doi ani de existență a postului de radio studențesc cu transmisie
on-line, Radio Campus Craiova.

Cursuri de limba coreeană la Universitatea din Craiova
Departamentul de Relaţii Internaţionale, în parteneriat cu Asociaţia Interculturală
Româno-Coreeană (AIRC), a dat startul, în luna octombrie 2015, unei serii
de cursuri de limba coreeană pentru elevii și studenții craioveni interesaţi de
limba, cultura şi civilizaţia coreeană.
Cursul festiv de deschidere a avut loc pe data 28 octombrie, în Amfiteatrul
Drăgan, iar primul modul pentru începători, cu o durată de trei luni,
a câte două ore pe săptămână, este organizat în fiecare zi de duminică,
între orele 1500-1700, în sala 271.
Studenţii coreeni Jae Kyeong Yeom, Sun Young Kim și Min Kyung Shin,
care studiază în prezent la Universitatea din Craiova în cadrul acordului
inter-instituţional dintre Universitatea Kookmin din Coreea de Sud şi
Universitatea din Craiova, vor susține cursul de limba și cultura coreeană
pentru 35 de participanți până la sfarșitul lunii februarie 2016.

Children Finding Voices

Evenimente sprijinite de DRI

În perioada 24 octombrie 2015-21 noiembrie 2015, Departamentul de Relații
Internaționale a sprijinit ESN Craiova în organizarea și derularea proiectului
social Children Finding Voices. Acest proiect i-a încurajat pe studenții străini
să se implice mai mult în viața socială a Craiovei.
În cadrul acestui eveniment, studenții străini, alături de membrii ESN
Craiova, au cunoscut un grup de copii de la orfelinat și i-au învățat
diverse lucruri despre țările lor de origine și despre cultura lor.
Studenții străini și voluntarii ESN Craiova au organizat, de asemenea,
o serie de competiții sportive pentru copii de la orfelinat, aceștia din
urmă fiind premiați cu cărți pentru performanțele lor sportive.
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Expo Halloween
Facultatea de Horticultură, secțiile Peisagistică și Horticultură, în colaborare
cu Asociația Hortus Craiova 1962, Departamentul de Relații Internaționale al
Universității din Craiova, Asociația „Craiova Capitală Europeană a Culturii
2021” și Liceul de Artă „Marin Sorescu” din Craiova, a organizat pe data de
30 octombrie 2015, în Holul Clădirii Centrale a UCv, cea de-a treia ediție a
expoziţiei dedicate sărbătorii internaționale de Halloween, Expo Halloween.
Evenimentul s-a adresat tuturor celor interesați să admire și să achiziționeze
decorațiuni specifice acestei sărbători (dovleci sculptați, lilieci, fantome,
monștri), dar și decorațiuni specifice toamnei (aranjamente florale), toate
create de talentații studenți ai secției de Peisagistică.

30
octombrie 2015, ora 18.00
`
-

` Holul Central al UNIVERSITATII DIN CRAIOVA
iN
,
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Partener:
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Crazy Djs by Mc Niuri

SECȚIA PEISAGISTICĂ

Vizitatorii au avut parte și de o scenografie specială, din care nu au lipsit
personaje macabre (zombi, vampiri și monștri), muzică, mașini de fum și
decoruri speciale.
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DRI a realizat concepția și proiectarea
grafică a afișelor și invitațiilor la
evenimentele Halloween și Winterland.
Studenții străini care au participat la
cele două evenimente au fost încântați
de expoziție și au apreciat asiduitatea
cu care Universitatea din Craiova își
implică studenții și cadrele didactice în
astfel de acțiuni de conștientizare
interculturală.

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

WINTERLAND
16-20 decembrie 2015

Universitatea din Craiova
holul central

Eveniment caritabil
~
EXPOZITIE
CU DECORATIUNI
SI
DE CRACIUN
,
,
, PRODUSE TRADITIONALE
,
~
REALIZATE DE STUDENTII
DE LA FACULTATEA DE HORTICULTURA
,

Concert de colinde oferit de:
Elevii Liceului Voltaire
Membrii Ansamblului ALUNELUL, PIELESTI,
DOLJ
,
vernisajul expozitiei
- 16 decembrie 2015, ora 11.00
,
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Departamentul de Relații Internaționale
diseminează apelurile internațonale
pentru burse de studiu sau stagii de
formare în străinătate și oferă permanent
suport tuturor celor care doresc să
candideze pentru aceste burse.
DRI stabilește cadrul necesar pentru
începerea colaborărilor academice care
permit accesul studenților și personalului
UCv la programe internaționale de
burse și stagii de formare. Astfel, în anul
universitar 2014-2015, DRI a încheiat
un acord cu Vrije Universiteit Brussel
care permite studenților să se înscrie în
programul Master Mind Scholarship în
2016. Prin intermediul acestui program,
guvernul belgian/ flamand acordă burse
pentru studenții masteranzi.
Pentru consultarea apelurilor deschise
în perioada următoare, vă invităm să
accesați rubrica Evenimente – Apeluri
din secțiunea Relații Internaționale de
pe site-ul universității, actualizată
permanent de DRI.

Apeluri deschise în prezent
1. Bourse d’étude canadienne 2016-2017
2. Master “Didactique des langues” - lancement de l’appel
3. Master Mind Scholarship
4. Appel à projets 2016 - « Soutien aux formations
francophones »
http://www.ucv.ro/international/informatii_generale/evenimente/apeluri.php

Evenimente viitoare
Campanie Erasmus+ 2016-2017
Selecţie studenţi Erasmus+
pentru anul universitar 2016-2017
Craiova Multicultural Day, ediția a III-a

UNIVERSITY OF CRAIOVA
encouraging excellence...

Important: Toate drepturile sunt rezervate Departamentului de Relații Internaționale din cadrul Universității din Craiova. Atât publicația, cât și fragmente din
ea nu pot fi reproduse fără permisiunea Departamentului de Relații Internaționale.
Design grafic: Anca-Gabriela Mic

