
Proiect CNFIS-FDI-2022-0358 

Raport de implementare CNFIS-FDI-2022-0358 

Titlul proiect:Spotlight on internationalization @ UCv (SpINT) 

Domeniul 2: internaționalizarea învățământului superior din România 

Obiectiv general: Identificarea și valorificarea unor noi metode și strategii care să contribuie la 

dezvoltarea componentei de internaționalizare din cadrul Universității din Craiova și să 

conducă la creșterea calității serviciilor academice și a atractivității programelor de studii. 

Obiective specifice: 

O1. Creșterea vizibilității și atractivității internaționale a UCV prin extinderea acțiunilor 

de promovare a ofertei educaționale  

Activităţi:  

A1.1. Participarea la târguri educaționale internaționale reprezentative în scopul creșterii 

vizibilității instituționale 

Unul dintre aceste evenimente a fost Conferința și Expoziția EAIE (European Association of 

International Education) de la Barcelona unde UCV a participat în calitate de expozant. 

  

A1.2. Actualizarea profilului instituțional pe platforma studyinromania.ro 

Această activitate este recurentă la UCV și vizează completarea datelor încărcate în profilul 

Universității din Craiova pe platforma studyinromania.ro, actualizarea permanentă a 

informațiilor privind programele de studii, oportunitățile și facilitățile oferite în special 

studenților străini. 

https://www.ucv.ro/pdf/it_fonduri_eur/fonduri/rapoarte/Raport%20de%20implementare_CNFIS-FDI-2022-0358.pdf


 

  

O2. Îmbunătățirea serviciilor oferite tuturor membrilor comunității academice implicați 

în procesul de internaționalizare la UCV prin crearea unui cadru prielnic și creșterea 

accesului la resurse tehnologice moderne și programe de instruire specifice. 

Activităţi: 

A2.1. Crearea unei infrastructuri optime special concepută pentru desfășurarea activităților 

internaționale 

Activitatea a constat în reorganizarea unui spațiu dedicat desfășurării în condiții optime a 

acțiunilor de internaționalizare pentru promovarea și susținerea oportunităților de mobilitate la 

nivelul UCV, a conferințelor, programelor de formare etc. 

A2.2. Activități de formare continuă personalului implicat în administrarea relațiilor 

internaționale prin participarea la programe de instruire specializate 

A fost vizată creșterea capacității de internaționalizare prin facilitarea accesului personalului 

din cadrul Departamentului de Relații Internaționale la programe de formare oferite de instituții 

acreditate și de renume, în vederea consolidării cunoștințelor și competențelor specifice. 

O3. Intensificarea mobilităților academice internaționale pentru studenți și tineri 

cercetători (doctoranzi/cadre didactice) cu scopul valorificării rezultatelor științifice ale 

acestora 

Activităţi: 

A3.1. Participarea studenților sau a tinerilor cercetători la conferințe, colocvii științifice, 

congrese, workshop-uri internaționale. În scopul intensificării prezenței studenților sau tinerilor 

cercetători (doctoranzi/cadre didactice cu o vârstă de până la 35 de ani) ai Universității din 

Craiova la conferințe, colocvii științifice, congrese, workshop-uri internaționale și pentru 

valorificarea rezultatelor cercetării în domenii specifice, s-a organizat o campanie de selecție 

pentru a oferi sprijin financiar unui număr de 20 persoane. 

A3.2. Organizarea unor evenimente pentru sprijinirea și consilierea studenților incoming și 

outgoing 



 

A3.3. Desfășurarea unui concurs de fotografie care să ilustreze avantajele mobilităților 

internaționale 

Concursul de fotografie a fost adresat studenților UCV și a avut ca principal obiectiv 

identificarea unor imagini reprezentative pentru perspectivele moderne şi inedite ale 

multiculturalismului academic.   
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