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STATEGIA DE INTERNATIONALIZARE A DRI-F.E.F.S.

DRI al FEFS are misiunea de a contribui la punerea în practică a strategiei de
internaţionalizare a Universităţii din Craiova, la promovarea, pe plan extern, a valorilor şi a
imaginii Universitatii din Craiova precum şi la promovarea valorilor europene în cadrul
Universităţii din Craiova (Cf. 172 corelat cu Art. 14 şi 15 din Carta Universităţii din
Craiova).
Obiectivele generale ale DRI – FEFS derivă din “Scopul şi prioritatea DRI”
prevăzute în Art. 172 din Carta Universităţii din Craiova.
Acestea sunt:
1. Consolidarea poziţiei Universitatea din Craiova în spaţiul european si extinderea
relatiilor academice cu institutii de învăţământului superior similare din America de Nord,
Asia, Africa si America de Sud
2. Dezvoltarea colaborărilor externe pentru accentuarea vizibilităţii internaţionale a
universităţii
3. Crearea unui spaţiu de dialog şi cooperare la nivel internaţional care să permită
deschiderea constantă către valorile educaţionale, ştiinţifice, culturale şi morale europene şi
mondiale
4. Continuarea procesului de afiliere la reţele internaţionale de cercetare, de învăţământ şi
de management academic de prestigiu
5. Atragerea unui număr mai mare de studenţi străini la Universitatea din Craiova prin
contribuirea la organizarea de cursuri în limbi de circulaţie internaţională
6. Dezvoltarea programelor de mobilitate internaţională
7. Promovarea valorilor culturii şi civilizaţiei româneşti
8. Corelarea strategiei de internaţionalizare a universităţii cu cea a facultăţilor şi
departamentelor
9. Intensificarea schimburilor de bune practici cu universităţi naţionale şi internaţionale
performante în activitatea de relaţii internaţionale
10. Creşterea numărului de programe de studiu în cotutelă (master/doctorat)
11. Creşterea implicării Universităţi din Craiova în programele comunitare
12. Multiplicarea numărului de acorduri Erasmus şi mărirea numărului de mobilităţi din
şi înspre Universitatea din Craiova-FEFS
13. Focalizarea pe calitatea mobilităţilor internaţionale prin atenta urmărire a impactului
acestora asupra mediului academic şi studenţesc de la Universitatea din Craiova, prin
monitorizarea evoluţiei profesionale a studenţilor care beneficiază de mobilităţi etc.

14. Dinamizarea comunicării la nivel instituţional şi inter-instituţional în vederea măririi
deschiderii către programele de burse guvernamentale, burse oferite de AUF (Agence
Universitaire de la Francophonie), de DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst),
Fulbright, burse oferite de guvernele altor state şi precum şi către programul de burse „Eugen
Ionescu”
16. Înfiinţarea unor noi lectorate (Cf. Art. 177 din Carta Universităţii din Craiova);
17. Constituirea şi menţinerea, prin actualizare permanentă, a unei baze de date complete a
acordurilor Universităţii din Craiova cu instituţii din străinătate şi alte instituţii din ţară din
spaţiul comunitar şi extra-comunitar.
Obiectivele specifice ale DRI – FEFS
- Actualizarea si optimizarea site-ului Relatii internationale FEFS
- Mentinerea si incheierea de noi acorduri bilaterale in cadrul programului ERASMUS
- Mentinerea si incheierea de noi acorduri intre Universitatea din Craiova – FEFS si
facultati cu structuri similare, consortii academice, institute de cercetare
Strategia de cooperare internationala a FEFS
În cooperarea internaţională, Universitatea din Craiova a schimbat abordarea, focalizânduse asupra cooperărilor reale şi productive, extinderii mobilităţilor, atât la cadre didactice cât şi
în rândul studenţilor, şi urmărind ca aceste mobilităţi să aibă consecinţe vizibile în schimbarea
intelectual-atitudinală (crearea de programe de cercetare ştiinţifică, de cooperare etc.). Toate
aceste măsuri au condus, în mod firesc, la sporirea competitivităţii şi la atragerea de studenţi
din alte ţări, dar şi la consacrarea universităţii noastre ca centru de reuniuni internaţionale
majore.
a) Programul Erasmus a inclus următoarele activităţi:
• acorduri bilaterale ERASMUS – 15;
• mobilităţi studenţi – 53 (11 - studii şi 42 - plasament),
• mobilităţi cadre didactice – 10
• studenţi Incoming Erasmus – 4, proveniţi de la universităţi partenere din Turcia, Grecia
b) Acorduri de colaborare academică
În prezent, Universitatea din Craiova- FEFS are 16 de acorduri de colaborare academică în
vigoare cu universităţi ale altor state din Europa, America de Nord;
c) Alte tipuri de programe internaţionale de cooperare inter-universitară
O altă direcţie a activităţilor-suport desfăşurate de Departamentul de relaţii internaţionaleFEFS este crearea spaţiului informaţional productiv, pentru ca Programele Long Life
Learning Erasmus, Tempus IV, Leonardo da Vinci, Grundtvig şi Comenius 1 să poată fi
implementate şi la nivelul facultăţilor noastre.
În anii universitari 2014-2016 sunt în curs de desfăşurare 2 proiecte Erasmus, 3 proiecte
Leonardo da Vinci, 2 proiecte Grundtvig.
Pentru sporirea vizibilităţii internaţionale, facultatea noastră a organizat un important număr
de reuniuni regionale şi continentale semnificative, dorinţa noastră fiind aceea de a ne
dezvolta ca centru de reuniuni ştiinţifice internaţionale şi centru de reuniuni academice de
prestigiu.

Strategia pe termen lung (2014-2020)
Obiectivele strategice ale Universităţii din Craiova- FEFS pentru perioada 2014-2020,
urmăresc transformarea acesteia într-o universitate cu mare deschidere internaţională. Dintre
acestea amintim:
• creşterea numărului de studenţi, masteranzi şi doctoranzi care finalizează studiile la
universitatea noastră, astfel ca cel puţin 10% dintre aceştia să fie studenţi internaţionali
• realizarea unor programe majore de cooperare care să aibă consecinţe ştiinţifice şi
instituţionale (crearea de centre, institute, laboratoare de cercetare, programe de cercetare
ştiinţifică, programe de formare), în colaborare cu parteneri externi de mare prestigiu.
• consacrarea unei prezenţe masive a specialiştilor în cadrul asociaţiilor ştiinţifice profesionale
şi participarea acestora la un număr semnificativ de manifestări ştiinţifice şi reuniuni de
prestigiu, ca profesori sau cercetători invitaţi, membri în jurii de doctorat sau în colective de
cercetare integrate;
• valorizarea internaţională a vârfurilor cercetării ştiinţifice (şcoli, personalităţi, opere), şi
a vârfurilor învăţământului şi învăţării prin programe de joint master, doctorat în cotutelă,
programe de studii şi de cercetare avansate, atât prin sistemul de învăţământ tradiţional, cât
şi în formele netradiţionale (ID, E-learning);
• creşterea semnificativă a publicaţiilor ştiinţifice ale universităţii în limbi de circulaţie
internaţională, creşterea numărului de publicaţii (cărţi, studii, articole), publicate la edituri
prestigioase din străinătate, prezenţa în baze de date internaţionale, creşterea numărului de
premii internaţionale obţinute de profesorii noştri;
• creşterea semnificativă a numărului de cărţi şi studii co-editate în colaborare cu edituri de
prestigiu, în limbi de circulaţie internaţională;
• participarea la expoziţii şi târguri internaţionale, în vederea promovării consistente a ofertei
de studii a Universităţii din Craiova, în vederea creşterii semnificative a numărului de
studenţi, masteranzi şi doctoranzi străini;
• realizarea unor legături cât mai strânse a cercetărilor aplicate în relaţie cu companiile
internaţionale de prestigiu din spaţiul european, central-european, naţional şi regional;
• identificarea de noi parteneri, universităţi de prestigiu din fiecare ţară, de regulă
universităţi care se plasează în elita universitară din ţările respective;
• creşterea calităţii tezelor de doctorat şi publicarea lor în limbi de circulaţie internaţională
sau la edituri de prestigiu din ţară şi străinătate;
• instituirea doctoratului în co-tutelă ca formă curentă de obţinere a unui titlu ştiinţific
prestigios;
• organizarea cu periodicitate a unor manifestări ştiinţifice de înalt nivel, cu participarea
partenerilor internaţionali relevanţi ştiinţific şi academic şi susţinerea de publicaţii comune
(editări, co-editări de volume şi cărţi), editarea în comun a unor reviste şi publicaţii periodice
cotate internaţional;
• afilierea structurilor de cercetare existente la institute şi centre de cercetare de prestigiu,
în vederea constituirii unor reţele internaţionale de excelenţă;
• stimularea participării cadrelor didactice în calitate de experţi în structuri ştiinţifice europene
şi internaţionale, în calitate de membri în board-urile ştiinţifice ale unor publicaţii de
specialitate;
• aducerea unui număr mare de studenţi din afara graniţelor României (Ucraina, Republica
Moldova, Serbia, Macedonia etc.);
• prezenţa mai semnificativă a studenţilor din bazinul mediteranean (Turcia, Cipru, Israel) şi
din zona magrebină (Tunisia, Maroc, Algeria etc.), prin contacte directe şi prin intermediul
reţelelor francofone de colaborare universitară;
• deschiderea spre spaţii extra-europene – spaţiul extrem asiatic (Japonia, China, Coreea de
Sud, India etc.);

• dezvoltarea unor cooperări zonale, care să fructifice toate oportunităţile de cooperare şi
colaborare ştiinţifică şi academică, oferite de calitatea României de membru al Uniunii
Europene cu universităţile din Europa centrală şi de sud-est, cu universităţile din zona
Balcanilor, cu cele din spaţiul francofoniei şi cu universităţile mediteraneene;
• dinamizarea stilului de lucru al Departamentului de cooperare internaţională, în vederea
sporirii eficienţei şi obţinerii unor rezultate semnificative, materializate în rezultate concrete:
Rezultatele cuantificabile se traduc în număr de studenţi aduşi, programe finalizate cu
cercetări şi publicaţii comune, programe finalizate cu finanţări semnificative;
• elaborarea, în colaborare cu facultăţile, de materiale de promovare;
• publicitarea adecvată a tuturor programelor de cooperare internaţională şi a tuturor
facilităţilor oferite studenţilor şi cadrelor didactice în vederea sporirii calităţii cooperărilor
internaţionale.
PLAN DE ACTIVITATI AL DRI-FEFS
2014-2020
Nr.
crt.

Activitate

1. Programul Erasmus +, Acţiunea Cheie 1(Mobilităţi)
1.1.
Administrare acorduri Erasmus+
1.1.1.
Înnoire acorduri Erasmus+
1.1.2.
Încheiere de acorduri noi Erasmus+
1.1.3.
Actualizare baza de date cu acorduri Erasmus+
1.1.4.
Menţinerea contactului permanent cu partenerii din
cadrul programului
1.2. Mobilităţi incoming
1.2.1.
Gestionarea mobilitatilor Incoming Erasmus+ Students,
sem. II,: intocmire documente sosire si plecare, cazare,
inmatriculare etc.
1.2.2.
Gestionarea mobilitatilor Incoming Erasmus+ Teaching,
Training sau Administrative Staff, sem. II,: intocmire
documente sosire si plecare, cazare etc.
1.2.3.
Gestionarea mobilitatilor Incoming Erasmus+ Students,
sem. I, gestionare dosare de aplicatie, intocmire
documente sosire si plecare, cazare, inmatriculare etc.
1.2.4.
Gestionarea mobilitatilor Incoming Erasmus+ Teaching,
Training sau Administrative Staff, sem. I, intocmire
documente sosire si plecare, cazare etc.
1.2.5.
Conceperea, aplicarea şi analizarea unui Feedback Form
pentru studenţii incoming la UCV
1.3.
Mobilităţi incoming
1.3.1.
Gestionarea şi actualizarea bazei de date Mobility Tool
1.3.2.
Întocmirea de referate, dispoziţii de deplasare, contracte
financiare, ordonanţări de plată pentru mobilităţi
1.3.3.
Depunerea Aplicaţiei Proiectului Erasmus+, Acţiunea
Cheie 1, pentru 2015-2016
1.3.4.
Raportul intermediar pentru Proiectul Erasmus+,
Acțiunea Cheie 1, 2014-2015
1.3.5.
Raportul final pentru Proiectul Erasmus+, Acțiunea
Cheie 1, 2014-2015
1.3.6.
Gestionarea bazei de date a UCv cu mobilităţile
Erasmus+ pentru studenţi

Perioada

Persoana sau
structura
responsabilă

Activitate recurentă
Martie
Activitate recurentă
Activitate recurentă
Activitate recurentă

DRI
DRI
DRI
DRI
DRI

Ianuarie-iunie

DRI

Ianuarie-iulie

DRI

Octombrie– februarie

DRI

Octombrie – februarie

DRI

Iunie

DRI

Activitate recurentă
Activitate recurentă

DRI
DRI

04 martie 2015

DRI

28 februarie 2015

DRI

30 noiembrie 2015

DRI

Activitate recurentă

DRI

1.3.7.

1.4.

Gestionarea bazei de date a UCv cu mobilităţile
Erasmus+ pentru cadrele didactice şi personalul
administrativ
Atribuire licențe lingvistice (testare și curs)
studenților outgoing – Platforma OLS

Activitate recurentă

DRI

Periodică, în funcție de
datele plecării
studenților outgoing la
universitățile gazdă
Idem

DRI

Introducerea datelor de contact ale studenților în baza de
date OLS
1.4.2.
Gruparea studenților în funcție de limba în care vor
Idem
studia la universitatea gazdă
1.4.3.
Validarea adreselor de e-mail și atribuirea efectivă a
Idem
licențelor de testare a competenței lingvistice
1.4.4.
Gestionarea listei de studenți cărora le-au fost alocate
Idem
licențe de testare a competenței lingvistice
1.4.5.
Atribuirea licențelor de cursuri de limbi străine
Idem
studenților outgoing, în funcție de rezultatele obținute la
testul de competență lingvistică
1.4.6.
Raportări interne periodice
Semestrial
1.5.
Acțiuni de promovare a programului Erasmus+, Acțiunea Cheie 1
1.5.1.
Campanie de promovare a Programului Erasmus+,
Februarie-Martie
Acțiunea Cheie 1
Septembrie-Octombrie
1.5.2.
Proiectul Poveşti de succes/My Eramus Story/Experinta Mai
Eramus+ (interviu cu studentii care au beneficiat de o
mobilitate Eramus+ în primul semestru al anului
academic precedent)
1.5.3.
Actualizarea grupului Facebook Erasmus+
Activitate recurentă
2. Rubrica Relații Internaționale, site www.ucv.ro
2.1.
Revizuirea structurii și conținutului rubricii Relații
Iunie
Internaționale, site FEFS
2.2.
Traducerea în limba engleză a rubricii Relații
Octombrie
Internaționale, site www.ucv.ro
3. Organizarea şi implementarea proiectului “Events”
3.1.
Organizarea activităţii
Februarie
3.2.
Diseminarea informației
Activitate recurentă
3.3.
Implicare în organizarea diverselor acţiuni, colaborare
Activitate recurentă
cu Radio Campus şi Tele U
4. Acorduri interinstituționale (altele decât Erasmus+ sau SEE)
4.1.
Gestionarea bazei de date ce cuprinde acordurile
Activitate recurentă
interinstituţionale
4.2.
Înnoire acorduri interinstituţionale
Activitate recurentă
4.3.
Încheire de noi acorduri interinstituţionale
Activitate recurentă
4.4.
Actualizare baza de date cu acordurile instituţionale
Activitate recurentă
4.5.
Menţinerea contactului permanent cu partenerii din
Activitate recurentă
spaţiul extra comunitar
4.6.
Coordonare mobilități incoming și outgoing în cadrul
Activitate recurentă
acordurilor interinstiţutionale
Activitate recurentă
5. Emisiune DRI - TeleU
5.1.
Realizarea bilunară a unei emisiuni de informare Relaţii semestrial
internaţionale
6. Campanie de promovare DRI
6.1.
Realizare de materiale de promovare
Activitate recurentă
6.2.
Organizarea de întâlniri semestriale cu cadre didactice şi Semestrial
studenţi
1.4.1.

DRI
DRI
DRI
DRI
DRI

DRI
DRI
DRI
DRI

DRI
DRI
DRI

DRI
DRI
DRI

DRI
DRI
DRI
DRI
DRI
DRI

DRI

DRI
DRI

Formare profesională a personalului DRI
Participare la evenimente de tipul International Staff
Week organizate de universități partenere
8.
Realizare de materiale solicitate la nivel de
universitate, Ministerul Educaţiei, ARACIS, AUF,
etc. în domeniul relaţiilor internaţionale
8.1.
Intocmire Plan operațional anual
8.2.
Intocmire raport de activitate anual
9.
Informarea personalului UCv despre acţiunile de
internaţionalizare şi despre activităţile DRI prin
intermediul site-ului UCv -FEFS
9.1.
Informare continuă prin intermediul site-ului
www.ucv.ro -FEFS
9.2.
Informare prin intermediul unui document de tipul News
Letter
10. Analiza impactului activităţilor DRI
10.1.
Analiză a feedback-ului acțiunilor întreprinse
(chestionare online adresate comunităţii academice)
10.2.
Analiză a nevoilor și așteptărilor personalului academic
şi administrativ (chestionar online)
7.
7.1.

anual
anual

DRI
DRI

Acţiune recurentă

DRI

Anual
Anual
Anual

DRI
DRI
DRI

Acţiune recurentă

DRI

Trimestrial

DRI,

Anual

DRI

Anual

DRI

