ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI

Universitatea din Craiova
DEPARTAMENTUL DE RELAŢII INTERNAŢIONALE
Craiova, Str. Al.I. Cuza, nr. 13, 200585,
tel./ fax: +40-251-419030
e-mail: relint@ucv.ro;
www.ucv.ro

DEPARTAMENTUL
DE

RELAȚII INTERNAȚIONALE
RAPORT DE ACTIVITATE
2020-2021

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. Acorduri Erasmus+
La Universitatea din Craiova, 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+ se desfășoară în mod constant prin intermediul Departamentului de Relaţii Internaţionale.
În anul universitar 2015-2016, în cadrul programului de mobilități Erasmus+, Universitatea din
Craiova avea încheiate acorduri bilaterale cu 186 universități și instituții partenere din 23 de țări. În
ultimii cinci ani, se constată o creștere semnificativă a numărului de parteneri cu 50 de procente și o
ușoară creștere a numărului țărilor de proveniență a partenerilor, cu doar șase unități.

În prezent, în baza de date ce cuprinde acordurile Erasmus+, se înregistrează acorduri
Erasmus+ cu 279 de instituții (universități semnatare ale Cartei Erasmus și companii private), din 29
de ţări participante la program.
Reînnoirea acordurilor interinstituționale pentru viitoarea etapă a programului Erasmus+
(2021-2027) se va face exclusiv în format digital, începând cu luna iunie 2021. În acest sens,
Comisia Europeană (CE) a impus o măsură de sprijinire a desfășurării mobilităților ce vor fi

finanțate în anul universitar 2021-2022 și vine sub forma prelungirii valabilității acordurilor
interinstituționale aflate în vigoare. Astfel, valabilitatea acordurilor interinstitutionale Erasmus+
care acoperă inclusiv anul universitar 2020-2021 se prelungește și pe parcursul anului universitar
2021-2022. Prelungirea valabilității acordurilor Erasmus+ este automată și nu este necesară
formalizarea acestei proceduri cu fiecare partener în parte.

A.I.2. 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 mobilitățile de predare și de
formare pentru personalul academic didactic și administrativ
Mobilităţi outbound


Mobilități outbound studenți
În cadrul Proiectului de mobilitate Erasmus+ pentru studenții și personalul din învățământul
superior, Acțiunea-cheie 103, 2018-2019, a cărui perioadă de implementare se va încheia la data de 31
mai 2021, au fost efectuate 69 de mobilități de studiu, 59 de mobilități de practică, 22 de mobilități de
predare și 138 mobilități de instruire.
În ceea ce privește Proiectul de mobilitate Erasmus+ pentru studenții și personalul din
învățământul superior, Acțiunea-cheie 103 aferent anului universitar 2019-2020, a cărui perioadă de
implementare se va încheia la data de 31 mai 2022, până la data de 20 aprilie 2021 au fost efectuate 54
mobilități de studiu și 8 mobilități de practică pentru studenţi. În ceea ce privește personalul didactic și
administrativ, s-au înregistrat 33 mobilități de instruire și 10 mobilități de predare.
În contextul situației create de pandemie, a fost prelungită perioada contractuală pentru proiectele
de mobilitate în curs de implementare și se vor continua activitățile de organizare a mobilităților, adică
selecție, pregătire mobilități și încheierea contractelor pentru acordarea sprijinului financiar.
Evoluţia mobilităților outbound studenți Erasmus+
la Universitatea din Craiova în perioada 2015-2020
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Mobilități outbound cadre didactice și personal administrativ
Evoluția mobilităților Erasmus+ outbound
(cadre didactice și personal administrativ)
la Universitatea din Craiova în perioada 2015-2020
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Mobilităţi inbound


Mobilități inbound studenți
În cadrul Proiectului de mobilitate Erasmus+ pentru studenții și personalul din învățământul
superior, Acțiunea-cheie 103, pe parcursul anului universitar 2019-2020, Universitatea din Craiova a
fost gazda a 63 de studenți inbound Erasmus+ (47 mobilități efectuate în semestrul I și 16 mobilități
efectuate în semestrul al doilea) din Italia, Spania, Grecia, Turcia, Franța și Bulgaria, studenți care au
efectuat 61 mobilități de studiu și 3 mobilități de traineeship. Scăderea numărului de mobilități este o
urmare a debutului pandemiei Covid-19 de la începutul semestrul al doilea, când o mare parte dintre
studenții care urmau să vină la UCv și-au anulat mobilitățile. În plus, o parte dintre cei aflați la începutul
stagiului au decis să își întrerupă mobilitățile și să se întoarcă în țara de origine.
În cadrul aceluiași proiect de mobilitate, efectele pandemiei s-au remarcat cu precădere în cifrele
înregistrate în anul universitar 2020-2021, când majoritatea mobilităților au fost anulate din pricina
restricțiilor de călătorie și a imposibilității UCv de a asigura cazare în campusul universitar. Cu toate
acestea, Universitatea din Craiova a înregistrat 22 mobilități inbound Erasmus+ (21 mobilități de studiu
și o mobilitate de traineeship), care au fost efectuate de studenți din Spania, Irlanda, Grecia și Italia, fie
online, din țările lor de origine (10 mobilități), fie în format fizic, prin deplasarea în România (22
mobilități).
Situaţia mobilităţilor ERASMUS+ de studenți inbound la Universitatea din Craiova în perioada
2015-2021 se prezintă astfel:

Evoluția mobilităților inbound studenți Erasmus+
la Universitatea din Craiova în perioada 2015-2021
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Mobilități inbound cadre didactice și personal administrativ
Tot în cadrul Proiectului de mobilitate Erasmus+ pentru studenții și personalul din învățământul
superior, Acțiunea-cheie 103, pe parcursul anului universitar 2019-2020, un an profund marcat de
pandemia de Covid-19, Universitatea din Craiova a înregistrat 11 mobilități inbound Erasmus+ efectuate
de cadre didactice și personal administrativ din universitățile partenere din Bulgaria, Turcia, Grecia,
Polonia și Germania (7 mobilități de predare și 4 mobilități de instruire). În ceea ce privește primul
semestru al anului universitar 2020-2021, ca urmare a restricțiilor de călătorie și a faptului că toate
cursurile și activitățile didactice s-au desfășurat exclusiv online, UCv nu a înregistrat mobilități de
predare sau de instruire inbound Erasmus+ pentru cadre didactice sau personal administrativ din
instituții partenere.
Situaţia mobilităţilor ERASMUS+ efectuate de cadrele didactice și personalul administrativ
inbound la Universitatea din Craiova, în perioada 2015-2020, este următoarea:

A.II. Acțiunea-cheie 107: Proiect de mobilitate Erasmus+ cu Țările Partenere pentru studenții
și personalul din învățământul superior
În perioada 01.08.2020-31.07.2023, Universitatea din Craiova derulează Proiectul de mobilitate
cu Țările Partenere KA-107-2020, cu finanțare UE în valoare de 15.163 Euro.
Proiectul prevede realizarea a șapte mobilități inbound și outbound cu Universitatea Tehnică a
Moldovei (trei mobilități outbound și trei mobilități inbound) și cu Sathyabama Institute of Science and
Technology din India (1 mobilitate inbound).
A.III. Depunerea aplicației pentru obținerea Cartei Erasmus (ECHE), 2021-2027
Depunerea aplicaţiei aferente Cartei Erasmus pentru Universităţi (ECHE), perioada 2021-2027, a
avut loc în luna mai 2020. În urma acestei aplicaţii, Universitatea din Craiova a obţinut Carta Erasmus şi
are dreptul să participe la toate acţiunile Erasmus+ (mobilităţi, proiecte, parteneriate strategice etc.).
A.IV. 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 presupune acordarea licențelor de evaluare și de pregătire lingvistică pentru studenţii
outbound Erasmus+ pentru limbile străine în care se vor desfășura cursurile lor la universitatea
gazdă și monitorizarea constantă a platformei;
2. organizarea cursului de limba română în colaborare cu Departamentul de Limbi Moderne Aplicate
pentru studenţii străini inbound: Cursurile sunt dedicate studenţilor străini care beneficiază de o
mobilitate la Universitatea din Craiova şi doresc să dobândească cunoştinţe de limba română.
Cursurile sunt oferite în regim gratuit, iar la final studenții pot opta pentru 5 credite ECTS sau
pentru un Atestat de participare;
3. desfășurarea în permanență și monitorizarea constantă a mecanismului de tutorat (Buddy System)
pentru studenţii străini care studiază la UCv: Buddy System funcţionează cu sprijinul unor studenți
români voluntari şi presupune implicarea acestora 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;
4. colaborarea permanentă cu Erasmus Student Network (ESN) Craiova: DRI, cu sprijinul
voluntarilor din programul Buddy System, a dus tratative cu organizaţii din ţară şi din străinătate în
vedere înfiinţării Organizaţiei ESN Craiova. Astfel, în anul 2015 a luat naștere secțiunea locala

oficială ESN Craiova, ce face parte din lanțul international de asociații Erasmus Student Network.
DRI se află într-o strânsă relaţie de colaborare cu ESN Craiova şi încurajează acţiunile şi
evenimentele propuse de aceasta întrucât vizează promovarea programului Erasmus+, punând
accent pe integrarea studenţilor străini în comunitatea academică;
5. prezentarea oportunităților de mobilitate în cadrul programului Erasmus+: Departamentul de
Relații Internaționale organizează anual evenimente de prezentare a programului Erasmus+ cu
privire la oportunitățile de studiu, de practică și de voluntariat oferite studenților. Evenimentele
cuprind sesiuni de informare dedicate studenților, în cadrul cărora sunt prezentate detaliile specifice
referitoare la tipurile de mobilități, modalitatea de aplicare, cuantumul granturilor acordate de către
Uniunea Europeană, durata mobilităților etc. La aceste evenimente sunt invitați foști beneficiari ai
programului Erasmus+, cât și studenți/voluntari internaționali aflați la momentul respectiv în
Craiova cu o mobilitate Erasmus+. Aceștia își prezintă experiențele în străinătate și avantajele pe
care le-au obținut în urma participării la un program de mobilități. Sesiunile de informare sunt
realizate cu ajutorul ESN Craiova.
6. organizarea evenimentului Erasmus Open Doors 2021: Pentru prezentarea și suținerea mobilității
internaționale în cadrul programului Erasmus+, Departamentul de Relații Internaționale s-a aliniat
anul acesta inițiativei Erasmus Open Doors 2021 și a organizat o campanie online de promovare a
oportunităților de mobilitate, prin publicarea periodică în mediul online de articole informative cu
privire la noutățile programului, noile instrumente online lansate etc.
A.V. Proiecte Erasmus+, Acțiunile-Cheie 2, 3 și Sport
Universitatea din Craiova a încurajat personalul universitar să se implice în implementarea unui
număr cât mai mare de proiecte de cooperare sub egida Programului Erasmus+. DRI a oferit suport
logistic și administrativ pentru sprijinirea acestei acțiuni, astfel că Universitatea din Craiova a semnat
atât propuneri de proiecte în calitate de partener, cât și de coordonator pentru Acțiunile-Cheie 2, 3 și
Sport.
Pentru apelurile la propuneri de pe parcursul anului 2020, DRI a contribuit la semnarea a 17
Scrisori de Mandat sau Declarații de Onoare pentru propuneri de proiecte în calitate de partener sau
coordonator în proiecte de cooperare Erasmus+, iar în prezent sunt în curs de implementare șapte
proiecte Erasmus+, Acțiunile-Cheie 2, 3 și Sport:
 Acțiunea-Cheie 2 – Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici:
 Talent Maker - Talent-Based Learning and Maker Education in the context of Hybrid Education after
Covid-19
Beneficiar: Universitat de Girona, Spania
Coordonator UCv: Șef lucrări dr. inginer Marius MARIAN, Facultatea de Automatica, Calculatoare și
Electronică
 Digital Reality - the basis of skills training
Beneficiar: Udruga za cjelozivotno obrazovanje STRUKA, Zagreb, Croația
Coordonator UCv: conf. univ. dr. conf. dr. ing. Sorin Vasile SAVU, Facultatea de Mecanică
 STEM in Action; Open Educational Ressources for Teachers
Beneficiar: Tarsus University, Turcia
Coordonator UCv: conf. univ. dr. Gabriela-Eugenia IACOBESCU, Facultatea de Științe
 Standards Teaching in University Education (STUNED)
Beneficiar: Panepistimio Thessalias, Grecia
Coordonator UCv: Prof. univ. dr. Cătălina SITNIKOV, Facultatea de Economie și Administrarea
Afacerilor
 Digital Manufacturing Master Degree to set specialists for the down of the Industry 4.0
Beneficiar: Universitatea din Craiova

Coordonator UCv: Prof. univ. dr. Gabriel BENGA, Facultatea de Mecanică, Centrul Universitar
Drobeta-Turnu Severin
 Competence Based Education and Training for Inland Navigation
Beneficiar: Stichting STC Group, Rotterdam, Olanda
Coordonator UCv: S.l. dr. ing. Adrian OLEI, Facultatea de Ingineria si Managementul Sistemelor
Tehnologice, Centrul Universitar Drobeta-Turnu Severin
 Sport
 Implementation of Colpbol sport at european level as a tool to improve the quality of life persons
with intellectual disabilities
Beneficiar: COPAVA, Spania
Coordonator UCv: Conf. univ. dr. Barbu DUMITRU, Facultatea de Educație Fizică și Sport.
B. Acorduri interinstituţionale de cooperare universitară
B.I. Acorduri valabile 2013-2025
În ceea ce privește cooperarea non-Erasmus+, în perioada 2013-2021, Universitatea din Craiova
și-a extins relațiile academice către Brazilia, Ucraina şi Statele Unite ale Americii. Din anul 2015 şi până
în prezent, Departamentul de Relaţii Internaţionale s-a implicat activ şi a contribuit la semnarea de noi
acorduri care au condus la o creşterea constantă a numărului de acorduri bilaterale valabile.
Cu 26 de acorduri în vigoare în anul 2013, UCv dispune în prezent de 63 de acorduri valabile, cu
entităţi din 26 de ţări, o mare parte dintre acestea fiind active și permițând desfășurarea unor acțiuni de
interes comun precum schimburi bilaterale de studenţi, cadre didactice şi personal administrativ.
Evoluţie acorduri interinstituţionale non-Erasmus+
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B.II. Acorduri semnate în perioada 2020-2021
În perioada analizată au fost semnate/reînnoite următoarele acorduri instituţionale:
 12 februarie 2020, Acord cadru de cooperare interinstituţională între Universitatea din
Craiova şi Universitatea Naţională Yuriy Fedkovych, Ucraina;
 09 martie 2020, Acord cadru de cooperare interinstituţională între Universitatea din
Craiova şi Simon Kuznets National University of Economics, Ucraina;
 01 septembrie 2020, Acord cadru de cooperare interinstituţională între Universitatea din
Craiova şi Universidad Autonoma del Estado de Mexico, Mexic;







02 septembrie 2020, Acord cadru de cooperare interinstituţională între Universitatea din
Craiova şi Sharda University, India;
03 septembrie 2020, Acord cadru de cooperare interinstituţională între Universitatea din
Craiova şi Universidad Alicante, Spania;
12 ianuarie 2021, Acord cadru de cooperare interinstituţională între Universitatea din
Craiova şi Fan S. Noli University, Albania;
27 ianuarie 2021, Acord cadru de cooperare interinstituţională între Universitatea din
Craiova şi Nazarteh College, Statele Unite ale Americii;
01 aprilie 2021, Acord cadru de cooperare interinstituţională între Universitatea din
Craiova şi Polotsk State University, Belarus.

În prezent au loc discuţii la nivel instituţional în vederea semnării următoarelor acorduri
interinstituţionale:
 Acord cadru de colaborare interinstituţională între Universitatea din Craiova şi
University of Law and social-information techologies, Belarus;
 Acord cadru de colaborare interinstituţională între Universitatea din Craiova şi
Universidad Nacional Autonoma de Mexico, Mexic;
 Acord cadru de colaborare interinstituţională între Universitatea din Craiova şi
Universitatea Tehnică de Stat din Brest, Belarus;
 Acord cadru de colaborare interinstituţională între Universitatea din Craiova şi Rochester
Institute of Techology, Statele Unite ale Americii;
 Acord cadru de colaborare interinstituţională între Universitatea din Craiova şi National
Technical University of Ukraine, Ucraina.
B.III. Evoluţie mobilităţi inbound în cadrul acordurilor interinstituţionale
Evoluţia mobilităţilor inbound
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C. Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE)
Universitatea din Craiova şi-a extins aria de cooperare către spaţiul scandinav, dezvoltând noi
parteneriate academice pentru perioada 2014-2021 și, în prezent, în cadrul ESAYEP, Universitatea din
Craiova are acorduri cu universități din Islanda și din Norvegia, iar printre acestea se
numără: University College of South-Eastern Norway și Nord University, din Norvegia, Bifrost
University și University of Iceland, din Islanda.
În urma aplicațiilor anuale pentru Proiectul de Mobilitate depuse de DRI, Universitatea din
Craiova a primit finanțare pentru desfășurarea mobilităților de studiu și de plasament, dar și predare și de
formare, atât inbound, cât și outbound.
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În perioada 2015-2020, în cadrul acestor proiecte au fost realizate cu succes 13 mobilități de
studiu și de plasament outbound, dar și 23 de mobilități inbound și outbound de predare și de formare.
C.I. Mobilități outbound efectuate în anul universitar 2020-2021
În cadrul Proiectului de Mobilitate derulat pe parcursul anului universitar 2020-2021s-au
efectuat, până în prezent următoarele tipuri de mobilități outbound:
- 2 mobilități de studiu la University College of Southeast Norway, Norvegia;
- 1 mobilitate de studiu la Bifrost University, Islanda.

D. Alte programe/proiecte de mobilități desfășurate la UCv
D.I. 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 2019-2020 și în anul universitar 2020-2021, numărul total de deplasări
în străinătate al cadrelor didactice se prezintă astfel:
Anul

Participări la manifestări științifice
internaționale

2019-2020

277

2020-2021

42

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 2019-2020, UCv a fost gazda a șase bursieri Eugen
Ionescu din Senegal, Maroc, Togo și Camerun, care au efectuat stagii de cercetare doctorală și
postdoctorală la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, sub îndrumarea doamnei Prof.
univ. dr. Adriana BURLEA-ȘCHIOPOIU.
În cadrul apelului pentru anul universitar 2020-2021, deschis în perioada 19.01.202128.03.2021, UCv a primit dosare de candidatură aparținând unor aplicanți din țări precum Algeria,
Maroc, Tchad, Armenia, Camerun, Coasta de Fildeș, Togo, Senegal și Madagascar. 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 32 de Attestations d’Accueil. Documentele au fost
trimise candidaților în vederea obținerii finanțării AUF.
Domeniile științifice pentru care și-au manifestat interesul candidații la aceste burse au fost:
Economie și Managementul Afacerilor, Sociologie, Informatică, Traductologie și Calculatoare și
Tehnologia Informației.
Stagiile de cercetare ale candidaților selectați de Agenția Universitară a Francofoniei pentru
anul universitar 2020-2021 vor fi efectuate la UCv în perioada septembrie-decembrie 2021.
Evoluția Burselor Eugen Ionescu la
Universitatea din Craiova în perioada 2015-2020
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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.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

F.I. Participarea fizică și/sau online la evenimente naționale și internaționale
Întâlnire candidatură ECHE, 28 aprilie 2020, Zoom, ANPCDEFP;
Indrumări privind efectele COVID-19 asupra mobilităților Erasmus+ în domeniul învățământului
superior, 19 mai 2020, Zoom, ANPCDEFP;
European Universities: Virtual Events Seminar 2020, 20 mai 2020, Zoom, Docsity;
Integrate Erasmus+ Virtual Exchange in your courses: examples and opportunities, 15 iunie 2020,
Zoom, Erasmus+ Virtual Exchange;
Reuniune contractare proiecte de mobilitate în învățământul universitar – SEE, 15 septembrie
2020, Zoom, ANPCDEFP;
Erasmus Goes Digital, 5 noiembrie 2020, Zoom, Online Learning Agreement team;
Seminarul Erasmus+ dedicat domeniului de ȋnvățămȃnt superior, 25-26 noiembrie 2020, Zoom,
ANPCDEFP;
2020 European Education Summit, 10 decembrie 2020, Facebook, Comisia Europeană;
Cooperation Projects in Higher Education - EEA Grants 2014-2021, 22 ianuarie 2021,
ANPCDEFP;

10. Sesiune de informare privind modalitățile de implementare a mobilităților fizice, virtuale și
mixte, 15 februarie 2021, ANPCDEFP;
11. Catch up with Kent - Focus on the Turing Scheme, 2 martie 2021, Zoom, University of Kent;
12. Repartizare locuri mobilități, 26 martie 2021, Google Meet, Facultatea de Litere;
13. Reuniune de informare privind apelul la propuneri pentru proiecte de cooperare în învățământul
universitar (KA220-HED), Apel 2021, 20 aprilie 2021, Zoom, ANPCDEFP;
14. Final Conference Inclusive Mobility - Launch inclusivemobility.eu, 21 aprilie 2021, Zoom,
EPFIME project team.
Pentru lunile mai şi iunie ale anului 2021, membrii Departamentului de Relaţii Internaţionale şiau depus aplicaţia pentru participarea la două evenimente on-line de tipul Staff Week, organizate de
partenerii Erasmus+, după cum urmează:
1. 10th Edition of the University of Malaga’s ERASMUS + International Staff Week 2021,
organizată de University of Malaga, în perioada 3-6 mai 2021;
2. Celebrating University Anniversaries, organizată de University of Padua în colaborare cu
University of St. Andrews, în perioada 7-10 iunie 2021.
F.II. Implementarea altor proiecte cu finanțare națională și internaţională
DRI a urmărit creșterea numărului de proiecte cu finanțare națională și internațională, și în
perioada raportată a marcat următoarle:
F.II.1. Modernizarea instituţiilor de învăţământ superior din Bulgaria, cu finanţare prin Programul
Operaţional “Ştiinţă şi Educaţie pentru Creştere Inteligentă 2014-2020”
Universitatea din Craiova a primit propunerea de a lua parte ca partener asociat în proiectul
desfăşurat în cadrul apelului de proiecte pentru Modernizarea instituţiilor de învăţământ superior din
Bulgaria, cu finanţare prin Programul Operaţional “Ştiinţă şi Educaţie pentru Creştere Inteligentă 20142020”. Participarea în proiect permite dezvoltarea profesională a profesorilor, formarea studenţilor şi
sprijinirea internaţionalizării universităţilor din Bulgaria. Proiectele care vor fi aprobate sunt programate
să înceapă la jumătatea anului 2021 şi să aibă termen de finalizare 31.12.2023, având astfel o durată de
30 luni.
Universitatea din Craiova a devenit partener asociat al următoarelor universităţi din Bulgaria:
 University of Forestry in Sofia;
 Burgas Free University;
 Dimitar A. Tsenov Academy of Economics – Svishtov.
F.II.2. Proiect de dezvoltare instituțională – Fonduri CNFIS-FDI implementat la UCv prin intermediului
Prorectoratului de Relații Internaționale și Imagine Academică/Departamentului de Relații Internaționale


Competiția 2020, Domeniul 2: internaționalizarea învățământului superior din România: „GO
INTernational! – îmbunătățirea acțiunilor de internaționalizare la nivelul Universității din Craiova
în vederea consolidării poziției instituției pe plan internațional”, cod proiect: CNFIS-FDI-20200543, buget: 400.000 lei.
Obiectivele proiectului:
O1. Promovarea ofertei educaționale a Universității din Craiova la nivel internațional;
O2. Susținerea și stimularea mobilității internaționale a angajaților UCv;
O3. Adaptarea politicilor și activităților instituționale la strategia de internaționalizare a UCv.
Rezultatele proiectului:
1. Participare la târguri educaționale de anvergură (online, folosind metode de publicitate
alternativă);

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Restructurare variantă în limba engleză a website-ului UCv;
Pachet de promovare a UCv;
Cursuri de limbă engleză pentru personalul administrativ;
Promovare oportunități de mobilitate pentru studenții UCv;
Amenajare și dotare sală multifuncțională de lucru;
Conferință internațională online în cadrul Centrului Multicultural al UCv pe tema Provocări în
elaborarea Strategiilor Educaționale Regionale în Zona Balcanilor (în contexul pandemiei
COVID-19).

F.III. Admiterea la studii a studenților români de pretutindeni
și a cetăţenilor străini din state terţe UE
Membrii DRI au făcut parte din comisiile de admitere a studenților români de pretutindeni şi a
cetăţenilor străini din state terţe UE la studii universitare de licență și masterat la Universitatea din
Craiova din sesiunile iunie-iulie și septembrie 2020.
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, Metodologia de
primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul universitar 2017 - 2018_ORDIN
3473-2017 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 şi scrisorilor de acceptare la studii 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.
G. Optimizarea şi dinamizarea cadrului de comunicare instituţională
G.I. Organizarea constantă de întâlniri şi discuţii cu Consiliul DRI

Afişarea cu regularitate 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+

