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Proiect FDI 2022: CNFIS-FDI-2022-0358 
Domeniul vizat: 2 - Internaționalizarea învățământului superior din România 
Bugetul total: Buget ME + Cofinanţare: 320.000 lei + 51.623 = 371.623 
Director proiect: Lect. Univ. Dr. Sorin Cazacu 
Titlul proiect: Spotlight on Internationalization @ UCv 
Acronimul proiectului: SpINT 
 
Scopul proiectului: Proiectul CNFIS-FDI-2022-0358, axat pe 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 oferite de instituția noastră, a constituit o necesitate la nivel 
instituțional, iar rezultatele obținute în urma implementării acestuia contribuie la îndeplinirea 
scopului proiectului, respectiv la identificarea celor mai potrivite metode și strategii de 
dezvoltare  instituțională. 
 
Obiectivele și rezultatele proiectului: 
 
O1. Creșterea vizibilității și atractivității internaționale a UCv prin extinderea acțiunilor de 
promovare a ofertei educaționale. 
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, echipa de proiect și-a asumat și a desfășurat următoarele 
activități: 
A1.1. Participarea la târguri educaționale internaționale reprezentative în scopul creșterii 
vizibilității instituționale 
A1.2. Actualizarea profilului instituțional pe platforma studyinromania.ro 
 
Indicatorii realizați pentru activitățile A1.1. și A1.2. sunt: R.1.1.1. Materiale de informare și 
promovare a UCV (broșuri, flyere, produse promoționale), R.1.1.2. Participare la cinci 
evenimente (târguri educaționale, evenimente de promovare etc.), R.1.2.1. Profil UCV actualizat 
pe platforma studyinromania.ro 
 
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. 
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, echipa de proiect și-a asumat și a desfășurat următoarele 
activități: 
A2.1. Crearea unei infrastructuri optime special concepută pentru desfășurarea activităților 
internaționale  
A2.2. Activități de formare continuă personalului implicat în administrarea relațiilor 
internaționale prin participarea la programe de instruire specializate 
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Indicatori realizați în cadrul obiectivului O2: R.2.1.1. Mobilier, piese de schimb și aparatură 
achiziționate; R.2.1.2. Sisteme logistice existente reparate; R.2.1.3. Spații de lucru igienizate și 
amenajate; R.2.2.1. Participarea la șase programe de instruire și R.2.2.2. Workshop-uri de 
diseminare a competențelor dobândite în rândul colegilor interesați. 
 
O3. Intensificarea mobilităților academice internaționale pentru studenți și tineri cercetători 
(doctoranzi/cadre didactice) cu scopul valorificării rezultatelor științifice ale acestora 
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, echipa de proiect și-a asumat și a desfășurat următoarele 
activități: 
A3.1. Participarea studenților sau a tinerilor cercetători la conferințe, colocvii științifice, 
congrese, workshop-uri internaționale 
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 
 
Indicatori realizați:  
R.3.1.1. Regulament de selecție a participanților; R.3.1.2. Organizare campanie de selecție; 
R.3.2.1. Organizare și desfășurare E+Welcome Week, noiembrie 2022, R.3.2.2. Organizare și 
desfășurare E+Gala, ediția XII, iunie 2022; R.3.2.3. Organizare și desfășurare modul de formare 
Erasmus+ Survival Guide; R.3.3.1. Regulament de organizare a concursului de fotografie; 
R.3.3.2. Desfășurare concurs de fotografie; R.3.3.3. Selecție și premiere contribuții câștigătoare.  
 
Proiect finanţat de Ministerului Educaţiei din fondul pentru dezvoltarea instituţională a 
universităţilor de învăţământ superior de stat 2022 


