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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. Acorduri Erasmus+ 

 

În prezent, în baza de date ce cuprinde acordurile Erasmus+, gestionată de DRI, se 

înregistrează acorduri Erasmus+ cu 273 de instituții (universități semnatare ale Cartei Erasmus și 

alte instituții, precum clinici medicale, institute sau companii private), din 26 de ţări participante la 

program. 

Pe durata perioadei raportate au fost semnate cinci acorduri Erasmus+ cu noi parteneri, după 

cum urmează: 
 

    Portugalia: 
 

Nr. crt. Universitatea parteneră Domeniul/Facultatea 

1. 

 
 

Universidade Trás-os-Montes do Alto 

Douro 

Facultatea de Agronomie 



    Slovenia: 
 

Nr. crt. Universitatea parteneră Domeniul/Facultatea 

1. Univerza v Novi Gorici Instituțional: Limbi străine, Multimedia, 
Fizică, Sțiinșa mediului, Horticultură, 
Inginerie mecanică 

 

    Turcia: 
 

Nr. crt. Universitatea parteneră Domeniul/Facultatea 

1. Istanbul Rumeli University Facultatea de Educație Fizică și Sport 

2. Fatif Sultan Mehmet Vakif University Instituțional: Drept, Inginerie electrică 

3. Istanbul Sisli Vocational School Facultatea de Drept 

 

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. 

Reînnoirea acordurilor interinstituționale pentru viitoarea etapă a programului Erasmus+ 

(2021-2027) se va face exclusiv în format digital. 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 

ulterior pentru anul 2022-2023, care vine sub forma prelungirii valabilității acordurilor 

interinstituționale aflate în vigoare. Astfel, valabilitatea acordurilor interinstitutionale Erasmus+ 

care acopereau inițial inclusiv anul universitar 2020-2021 a fost prelungită până la sfarșitul anului 

universitar 2022-2023.  

 

O situație actuală a acturdurilor în vigoare se reflectă în graficul de mai jos: 

 



 
 

A.I.2. 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 mobilitățile de predare și de 

formare pentru personalul academic didactic și administrativ.  

 

Mobilităţi outbound 

 

 Mobilități outbound studenți, cadre didactice și personal administrativ  

 

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

superior, Acțiunea-Cheie 103, 2018-2019, a cărui perioadă de implementare s-a încheiat la data de 31 

mai 2021, au fost efectuate 69 de mobilități de studiu, 59 de mobilități de practică, 23 de mobilități de 

predare și 141 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 16 martie 2022 au fost efectuate 67 
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mobilități de studiu și 33 mobilități de practică pentru studenţi. În ceea ce privește personalul didactic și 

administrativ, s-au înregistrat 134 mobilități de instruire și 19 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, 

respectiv selecție, pregătire mobilități și încheierea contractelor pentru acordarea sprijinului financiar. 

 

 
 

 
 

 
 

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 2020-2021, Universitatea din Craiova a 

fost gazda a 23 de studenți inbound Erasmus+ (11 mobilități efectuate în semestrul I și 12 mobilități 

efectuate în semestrul al II-lea) din Spania, Irlanda, Grecia și Italia, studenți care au efectuat 22 

mobilități de studiu și o mobilitate de traineeship. Comparativ cu anii anteriori, se observă o scădere 

semnificativă a numărului de mobilități înregistrate la nivelul întregii universități, anul universitar  

2020-2021 fiind profund marcat de efectele pandemiei de COVID-19, cele mai multe dintre mobilitățile 

Erasmus+ planificate pentru această perioadă fiind amânate sau anulate. Din numărul total de studenți 
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nominalizați pentru o mobilitate Erasmus+ la UCv, 29 au decis să își amâne mobilitățile de 

studiu/practică din pricina restricțiilor de călătorie.  

În primul semestru al anului universitar 2021-2022, numărul mobilităților de studenți Erasmus+ a 

crescut semnificativ în comparație cu anul anterior, Universitatea din Craiova înregistrând 43 de 

mobilități inbound Erasmus+ (42 mobilități de studiu și o mobilitate de traineeship), care au fost 

efectuate de studenți din Spania, Turcia, Grecia, Franța și Italia, online, din țările lor de origine  

(2 mobilități), sau fizic, în România (41 de mobilități).  

Situaţia mobilităţilor Erasmus+ de studenți inbound la Universitatea din Craiova în perioada 

2015-2022 se prezintă astfel: 
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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 2020-2021, un an profund marcat de 

pandemia de COVID-19, ca urmare a restricțiilor de călătorie și a faptului că toate cursurile și activitățile 

didactice s-au desfășurat exclusiv online, la nivelul Universității din Craiova au fost raportate 16 

mobilități de instruire inbound Erasmus+, mobilități care au fost efectuate de cadrele didactice și 

personalul administrativ din universitățile partenere din Bulgaria, Turcia și Grecia. În ceea ce privește 

primul semestru al anului universitar 2021-2022, la DRI au fost raportate 8 mobilități inbound Erasmus+ 

(4 mobilități de predare și 4 mobilități de instruire).   

Situaţia mobilităţilor Erasmus+ efectuate de cadrele didactice și personalul administrativ inbound 

la Universitatea din Craiova, în perioada 2015-2022, 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).  

Până în prezent s-au desfășurat următoarele tipuri de mobilități: 

- 2 mobilități outbound de formare pentru staff la Universitatea Tehnică a Moldovei; 

- 2 mobilități inbound de formare pentru staff de la Universitatea Tehnică a Moldovei. 



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 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. 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.IV. 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 aceste acțiuni, astfel că UCv a semnat propuneri de proiecte atât în 

calitate de partener, cât și de coordonator pentru Acțiunea-Cheie 2. Pentru apelurile la propuneri din 

2021 și 2022, DRI a contribuit la semnarea a 21 Scrisori de Mandat (în calitate de partener) sau 

Declarații de Onoare (în calitate de coordonator) pentru propuneri și aplicații de proiecte Erasmus+, 

iar în prezent sunt în curs de implementare 11 proiecte Erasmus+, Acțiunile-Cheie 2 și Sport:  
 

 Acțiunea-Cheie 2 – Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici: 
 bEyonD the boRder of electrΙc VEhicles: An advanced interactive course on Sustainable Electric 

Mobility Engineering 
Beneficiar: International Hellenic University, Greece 
Coordonator UCv: Prof. univ. dr. ing. Costin BĂDICĂ, Facultatea de Automatică, Calculatoare și 
Electronică 
 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 Automatică, 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 
 Development of digital skilles for online rehabilitation therapies 
Beneficiar: Universitatea din Craiova 
Coordonator UCv: Lect. univ. dr. Mihai DRAGOMIR, Facultatea de Educație Fizică și Sport. 
 Improved workforce to set transition from manufacturing to digital green fabrication 
Beneficiar: Universitatea din Craiova 
Coordonator UCv: Șef lucrări dr. ing Mihaela Cecilia FLORESCU, Facultatea de Mecanică, 
Departament IMST 
 Applying some advanced technologies in teaching and research, in relation to air pollution 
Beneficiar: Universitatea din Craiova 
Coordonator UCv: Lect. Univ. dr. Mihaela Tinca UDRIȘTIOIU, Facultatea de Științe 
 Undergraduate Physiotherapy Pain Science Curriculum Augmentaion Project 
Beneficiar: University College Dublin, Irlanda  
Coordonator UCv: Prof. univ. dr. Ligia RUSU, Facultatea de Educație Fizică și Sport 
 Digital Trainig Tools in Steel Structure Integrity 
Beneficiar: Universitatea din Craiova 
Coordonator UCv: Șef lucrări dr. ing. Marius Cătălin CRIVEANU, Facultatea de Mecanică 
 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 

 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 2021-2022 Universitatea din Craiova  

și-a extins relațiile academice către India 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 creştere constantă a numărului de acorduri interinstituţionale valabile. 

Cu 26 de acorduri în vigoare în anul 2013, UCv dispune în prezent de 66 de acorduri valabile, cu 

entităţi din peste 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. În prezent, la nivel interinstituţional au loc discuţii în vederea stabilirii şi semnării unor 

noi acorduri de colaborare cu instituţii de învăţământ superior din Turcia, Polonia și Mexic. 
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B.II. Acorduri semnate în perioada 2021-2022 
 

În perioada ianuarie 2021 – martie 2022 au fost semnate următoarele acorduri interinstituţionale: 

 12 ianuarie 2021, Acord cadru de cooperare interinstituţională interinstituţională între 

Universitatea din Craiova şi Fan S. Noli University, Albania; 

 27 ianuarie 2021, Acord cadru de cooperare interinstituţională între Universitatea din 

Craiova şi Nazareth College, Statele Unite ale Americii;  

 01 februarie 2021, Acord cadru de cooperare interinstituţională între Universitatea din 

Craiova şi Hunan University of Techology and Business, China; 

 01 aprilie 2021, Acord cadru de cooperare interinstituţională între Universitatea din 

Craiova şi Polotsk State University, Belarus; 

 20 mai 2021, Acord cadru de cooperare interinstituţională între Universitatea din 

Craiova şi Harbin Engineering University, China; 

 03 iunie 2021, Acord cadru de cooperare interinstituţională între Universitatea din 

Craiova şi Rochester Institute of Technology, Statele Unite ale Americii; 

 03 decembrie 2021, Acord cadru de cooperare interinstituţională între Universitatea din 

Craiova şi National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic 

Institute”, Ucraina; 

 17 decembrie 2021, Acord cadru de cooperare interinstituţională între Universitatea din 

Craiova şi Fortunate Institute of International Business, India. 
 

La momentul actual au loc discuţii la nivel instituţional în vederea semnării următoarelor 

acorduri interinstituţionale: 

 Acord cadru de colaborare interinstituţională între Universitatea din Craiova şi Celal 

Bayar University, Turcia; 

 Acord cadru de colaborare interinstituţională între Universitatea din Craiova şi  

Universidad Nacional Autónoma de México, Mexic; 

 Acord cadru de colaborare interinstituţională între Universitatea din Craiova şi Adam 

Mickiewicz University, Polonia. 
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B.III. Activităţi desfăşurate în cadrul acordurilor interinstituţionale 

Acordurile interinstituţionale semnate la nivelul Universităţii din Craiova includ schimburi 

internaţionale şi încurajează mobilităţile de studiu şi practică pentru studenţi incoming şi outgoing. În 

anul academic 2020-2021, Universitatea din Craiova a fost gazda unui cerctetător din China care a 

desfăşurat un stagiu de cercetare în cadrul Facultăţii de Ştiinte. În anul academic 2021-2022, 

Universitatea din Craiova găzduieşte alţi 8 studenţi din China care efectuează mobilităţi de cercetare. 
 

Nr. crt. Universitatea parteneră Tipul mobilităţii 

1. Harbin Engineering University, China Mobilitate de cercetare incoming 

(4 studenţi) 

2. Central South University , China Mobilitate de cercetare incoming 

(3 studenţi) 

3. Hunan University of Techonolgy and 

Business, China 

Mobilitate de cercetare incoming 

(2 studenţi) 

 
B.IV. Evoluţie mobilităţi inbound în cadrul acordurilor interinstituţionale 

 

 
 

 
 

C. Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 
 

În cadrul programului Education, Scholarships, Apprenticeships and Youth Entrepreneurship 

Programme (ESAYEP), Universitatea din Craiova are acorduri cu universități din Islanda și din 

Norvegia, iar printre acestea se numără:  

 University College of South-Eastern Norway, Norvegia; 

 Inland Norway University of Applied Sciences, Norvegia; 

 Nord University, Norvegia; 
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 Bifrost University, Islanda; 

 University of Iceland, 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. 

În prezent, se desfășoară concomitent două proiecte de mobilitate, cu finanțare în valoare de 

45.657 Euro, respectiv 32.961 Euro.  

În cadrul Proiectului de Mobilitate derulat pe parcursul anului universitar 2021-2022 sunt în curs 

de desfășurare următoarele tipuri de mobilități outbound: 

- 3 mobilități de studiu la University College of South-Eeastern Norway, Norvegia; 

 

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 calendaristic 2021, numărul total de deplasări în străinătate al cadrelor didactice 

se prezintă astfel: 

 

Anul Participări la manifestări științifice 

internaționale 

2021 49 

 

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 2020-2021, UCv a fost gazda a cinci bursieri Eugen 

Ionescu din Senegal, Algeria, 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 2021-2022, deschis în perioada 21.01.2022-11.03.2023 

(prelungit până la data de 31.03.2022), UCv a primit dosare de candidatură aparținând unor aplicanți din 

următoarele țări: Maroc, Tchad, Burkina Faso, Camerun, Tunisia, Togo, Congo, Senegal și Madagascar. 

DRI a înregistrat toate candidaturile primite și le-a transmis către coordonatorii de doctorat. Pentru 

candidații acceptați, DRI a eliberat până la momentul raportării 32 de Attestations d’Accueil. 

Documentele au fost transmise 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/Analiză de discurs și 

Calculatoare și Tehnologia Informației. 

Stagiile de cercetare ale candidaților selectați de Agenția Universitară a Francofoniei pentru anul 

universitar 2021-2022 vor fi efectuate la UCv în perioada 1 mai-31 iulie 2022. 

 



 

 

 

F. Acțiuni de internaţionalizare 

DRI a acordat în permanență sprijin pentru asigurarea calității în implementarea proiectelor 

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

astfel de proiecte la nivelul instituției.  
 

F.I. Participarea fizică și/sau online la evenimente naționale și internaționale  

1. Cooperation Projects in Higher Education - EEA Grants 2014-2021, 22 ianuarie 2021, 

ANPCDEFP; 

2. Erasmus+ App event, 28 ianuarie 2021, Comisia Europeană; 

3. Sesiune de informare privind modalitățile de implementare a mobilităților fizice, virtuale și 
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mixte, 15 februarie 2021, ANPCDEFP; 

4. Catch up with Kent - Focus on the Turing Scheme, 2 martie 2021, Zoom, University of Kent; 

5. Repartizare locuri mobilități, 26 martie 2021, Google Meet, Facultatea de Litere; 

6. Reuniune de informare privind apelul la propuneri pentru proiecte de cooperare în învățământul 

universitar (KA220-HED), Apel 2021, 20 aprilie 2021, Zoom, ANPCDEFP; 

7. Final Conference Inclusive Mobility - Launch inclusivemobility.eu, 21 aprilie 2021, Zoom, 

EPFIME project team; 

8. Erasmus Goes Digital webinar #1 Meet the Erasmus+ App, 29 aprilie 2021, European University 

Foundation; 

9. 10th Edition of the University of Malaga’s ERASMUS + International Staff Week 2021, 3-6 mai 

2021, University of Malaga; 

10. Erasmus Goes Digital webinar #2 Ready, Set, Go - ESCI, 18 mai 2021, European University 

Foundation; 

11. Erasmus Goes Digital webinar #3 IIAM & OLA latest updates – for Erasmus Dashboard users, 

27 mai 2021, European University Foundation; 

12. Educational Innovation Staff Week 2021, 23-24 iunie 2021, University of Lille; 

13. Erasmus+ App webinar for the HEI’s, 21 octombrie 2021, European University Foundation; 

14. Participarea la Târgul Educațional Education Fair in Poznan, 11-13 martie 2022, Wielkopolska 

Region, Poznan, Polonia. 

 

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 devenit partener asociat în  proiectele privind Modernizarea 

instituţiilor de învăţământ superior din Bulgaria, cu finanţare prin Programul Operaţional “Ştiinţă şi 

Educaţie pentru Creştere Inteligentă 2014-2020” alături de universitățile Burgas Free University și 

Dimitar A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov. 

Participarea în proiect permite dezvoltarea profesională a profesorilor, formarea studenţilor şi 

sprijinirea internaţionalizării universităţilor din Bulgaria, iar implicarea universității noastre se rezumă la 

susținerea unor mobilități incoming și efectuarea de mobilități outgoing.  

Proiectele aprobate se vor desfășura în perioada ianuarie 2022-decembrie 2023. 

În perioada următoare sunt prevăzute să se realizeze două mobilități de predare, cu durata de 

două luni fiecare, la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor. 

 

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 2021, Domeniul 2: internaționalizarea învățământului superior din România: „Noi 

metode şi instrumente de dezvoltare a componentei de internaţionalizare în cadrul Universităţii din 

Craiova”, cod proiect: CNFIS-FDI-2021-0429, buget: 400.000 lei.   
 

Obiectivele proiectului:  

O1. Susţinerea şi stimularea mobilităţii internaţionale la UCv; 

 O2.Îmbunătăţirea serviciilor conexe destinate actorilor implicaţi în procesul de internaţionalizare la 

UCv; 

O3. Adaptarea politicilor și activităților academice la strategia de internaționalizare a UCv. 
 

Rezultatele proiectului: 

1. Actualizarea pachetului informativ de prezentare a ofertei educaționale (Teaching Package) a 

UCv; 

2. Îmbunătățirea competențelor lingvistice ale studenților și personalului UCv; 



3. Promovarea oportunităților de mobilitate internațională la UCv; 

4. Crearea unei aplicații mobile cu informații despre serviciile şi facilităţile oferite de UCv; 

5. Amenajarea unui centru modern de informare și promovare a activităților de internaționalizare a 

UCv; 

6. Organizarea Balkan Week, o conferință internațională cu specific balcanic în cadrul Centrului 

Multicultural al UCv. 

 

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, respectiv septembrie 2021. 

Astfel, s-au primit și verificat dosarele de aplicație prin intermediul platformei de admitere 

EvStud, s-a menținut contactul permanent cu comisiile de admitere de la nivelul facultăților, 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 Procedură de 

primire la studii și școlarizare a candidaților cetățeni străini în vigoare, s-a menținut permanent legătura 

cu toți candidații și s-a completat și transmis macheta cu studenții admiși către Ministerul Educației, în 

vederea obținerii aprobărilor de școlarizare şi a scrisorilor de acceptare la studii aferente. 

Pentru candidații români cu studii în străinătate sau a cetățenilor străini din state ale Uniunii 

Europene au fost făcute demersurile necesare în vederea obținerii atestatelor de recunoaștere sau 

echivalare a studiilor efectuate în străinătate către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a 

Diplomelor (CNRED). În plus, s-a asigurat schimbul comunicațional cu Ministerul Educației și cu 

reprezentanții Departamentului pentru Români de Pretutindeni din cadrul acestuia 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+ 

https://www.ucv.ro/pdf/admitere/2022/romani_de_pretutindeni/Procedura_cetateni_straini_2022.pdf
https://www.ucv.ro/pdf/admitere/2022/romani_de_pretutindeni/Procedura_cetateni_straini_2022.pdf

