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Strategia de internaþionalizare  
la Universitatea din Craiova:  
poziþionare, misiune, acþiune

Prof. univ. dr. Cristiana TEODORESCU  Universitatea din Craiova
      cteodorescu05@yahoo.fr

1. Prezentarea Universitãþii din Craiova

Universitatea din Craiova este o instituþie de referinþã pe harta învãþãmântului superior ro-
mânesc, o componentã esenþialã a sistemului educaþional naþional, dar ºi internaþional, o structurã 
solidã ºi echilibratã.

Misiunile asumate de Universitatea din Craiova, de a participa activ la consolidarea ºi 
afirmarea conºtiinþei profesionale, de a acumula, prelucra ºi transmite un volum impresionant de 
cunoºtinþe, de a forma tânãra generaþie în spiritul performanþei, eficienþei ºi creativitãþii, au fost asu-
mate responsabil de-a lungul celor 65 de ani de existenþã, contribuind astfel la dezvoltarea ºtiinþei ºi 
culturii, la tezaurizarea ºi difuzarea valorilor culturii ºi civilizaþiei umane, la înnoirea ºi acumularea 
de cunoºtinþe, la formarea ºi consolidarea profilului intelectualului care va rãspunde imperativelor 
zilei de mâine a României. 

Conceptele orientatoare ale instituþiei noastre – unitatea dintre cercetare ºi învãþare, liberta-
tea academicã, autonomia universitarã, nevoia de formare nu doar a cunoºtinþelor, ci ºi a viziunii 
studentului, chiar opþiunea pentru o organizare corporativã – toate acestea se regãsesc în toate docu-
mentele noastre programatice. 

Universitatea din Craiova trãieºte acum o perioadã efervescentã a reconsiderãrilor ºi a 
aplicãrii de iniþiative pentru sporirea competitivitãþii fiecãrei facultãþi ºi a universitãþii în întregimea 
sa. Administraþia academicã s-a concentrat asupra schimbãrii în vederea competitivitãþii sporite, iar 
orientarea prioritarã în aceastã direcþie s-a dovedit a fi adecvatã având în vedere reglementarea legalã 
a ierarhizãrii universitãþilor ºi accentuarea competiþiei universitãþilor în þarã, în Uniunea Europeanã 
ºi în lume. Criterii de evaluare, recunoscute în lume, cuprinse sub termenii „cercetarea ºtiinþificã per 
capita ºi impactul acesteia”, „calitatea absolvenþilor”, „centrarea activitãþii pe student înþeles ca un 
real partener pe drumul cunoaºterii, au constituit reperele acþiunilor noastre. 

Multe iniþiative noi au fost puse în lucru, încât au devenit referinþe în evoluþia universitãþii 
noastre. 

1.1  Ipoteza de cercetare

În acest context, ne propunem sã analizãm, din punct de vedere calitativ, strategia de co-
operare internaþionalã a Universitãþii din Craiova, pentru a putea vedea care sunt punctele tari ºi 
punctele slabe, care sunt zonele care necesitã o regândire structuralã care sã conducã la optimizarea 
activitãþii. 

2. Strategia de cooperare internaþionalã

În cooperarea internaþionalã, Universitatea din Craiova a schimbat abordarea, focalizându-se 
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asupra cooperãrilor reale ºi productive1, extinderii mobilitãþilor, atât la cadre didactice cât ºi în rân-
dul studenþilor, ºi urmãrind ca aceste mobilitãþi sã aibã consecinþe vizibile în schimbarea intelectual-
atitudinalã (crearea de programe de cercetare ºtiinþificã, de cooperare etc.). Toate aceste mãsuri au 
condus, în mod firesc, la sporirea competitivitãþii ºi la atragerea de studenþi din alte þãri, dar ºi la 
consacrarea universitãþii noastre ca centru de reuniuni internaþionale majore.

Astfel, în anul universitar 2009-2010, la nivel instituþional, au fost promovate politici compa-
tibile cu cele europene, în ceea ce priveºte asigurarea de ºanse reale pentru toþi, asigurarea mobilitãþii 
persoanelor care activeazã în universitate (studenþi, cadre didactice, personal tehnic ºi administra-
tiv), educaþia în limbi strãine, dimensiunea europeanã a educaþiei.

a) Programul Erasmus a inclus urmãtoarele activitãþi: 
•	 acorduri bilaterale ERASMUS – 108, faþã de 97 în anul universitar precedent;
•	 mobilitãþi studenþi – 175 (127 - studii ºi 48 - plasament), numãrul menþinându-se  
relativ constant în raport cu anul universitar 2008-2009 când au fost realizate 177  
de mobilitãþi (127 - studii ºi 48 - plasament);
•	 mobilitãþi cadre didactice – 71 (21 cu activitãþi de predare, 50 cu activitãþi  
de instruire), în creºtere faþã de anul universitar precedent când au fost realizate  
61 de mobilitãþi (32 cu activitãþi de predare, 29 cu activitãþi de instruire);
•	 studenþi Incoming Erasmus – 17, proveniþi de la universitãþi partenere din Franþa,  
Turcia si Spania (aceºtia sunt studenþi cetãþeni ai altor state, primiþi la studii de  
licenþã, master sau în practicã la universitatea noastrã pe o perioadã de 3 pânã la  
10 luni); în anul universitar 2008-2009 universitatea noastrã a primit vizita a  
16 studenþi Erasmus;
•	 Visiting professors Erasmus  – 14, fiind vorba despre profesori invitaþi de la  
universitãþi partenere din Spania, Germania, Italia, Franþa ºi Turcia; în anul  
universitar precedent au vizitat universitatea 8 profesori strãini, de la universitãþi  
din Franþa, Germania ºi Turcia.

b) Acorduri de colaborare academicã 
În prezent, Universitatea din Craiova are 25 de acorduri de colaborare academicã în vigoare 

cu universitãþi ale altor state din Europa, Asia, Africa, America de Nord ºi America de Sud; 7 dintre 
acorduri au fost semnate în anul universitar 2009-2010. 

c) Alte tipuri de programe internaþionale de cooperare inter-universitarã
O altã direcþie a activitãþilor-suport desfãºurate de Departamentul de relaþii internaþionale 

este crearea spaþiului informaþional productiv, pentru ca Programele Long Life Learning Erasmus, 
Tempus IV, Leonardo da Vinci, Grundtvig ºi Comenius 1 sã poatã fi implementate ºi la nivelul 
facultãþilor noastre.

În anul universitar 2009-2010 sunt în curs de desfãºurare 4 proiecte Erasmus, 1 proiect Tem-
pus IV, 3 proiecte Leonardo da Vinci, 2 proiecte Grundtvig, 2 proiecte Comenius.

Pe lângã dezvoltarea relaþiilor internaþionale în cadrul programelor comunitare, a cãror sumã 
a atins deja indicatorul jumãtãþii de milion de euro, Universitatea din Craiova este implicatã în 
reþeaua AUF cu programe care însumate ating 200.000 euro.

Pentru sporirea vizibilitãþii internaþionale, universitatea noastrã a organizat un important 
numãr de reuniuni regionale ºi continentale semnificative, dorinþa noastrã fiind aceea de a ne dez-
volta ca centru de reuniuni ºtiinþifice internaþionale ºi centru de reuniuni academice de prestigiu. 

1V. Anexa 1.
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3. Starea de fapt a rezultatelor obþinute în activitatea  
 de cooperare internaþionalã

Chiar dacã anii care au trecut au aduc o dinamizare efectivã a activitãþii de cooperare 
internaþionalã, rezultatele obþinute nu sunt pe mãsura dorinþelor noastre. 

De aceea, strategia pe termen lung în domeniul cooperãrii internaþionale vizeazã mai multe 
aspecte:

3.1  Strategia pe termen lung 2011-2016

Obiectivele strategice ale Universitãþii din Craiova pentru perioada 2012-2016, urmãresc 
transformarea acesteia într-o universitate cu mare deschidere internaþionalã. Dintre acestea amintim:

•	 creºterea numãrului de studenþi, masteranzi ºi doctoranzi care finalizeazã studiile la 
universitatea noastrã, astfel ca cel puþin 10% dintre aceºtia sã fie studenþi internaþionali
•	 realizarea unor programe majore de cooperare care sã aibã consecinþe ºtiinþifice ºi 
instituþionale (crearea de centre, institute, laboratoare de cercetare, programe de cercetare 
ºtiinþificã, programe de formare), în colaborare cu parteneri externi de mare prestigiu.
•	 consacrarea unei prezenþe masive a specialiºtilor în cadrul asociaþiilor ºtiinþifice 
profesionale ºi participarea acestora la un numãr semnificativ de manifestãri ºtiinþifice ºi 
reuniuni de prestigiu, ca profesori sau cercetãtori invitaþi, membri în jurii de doctorat sau în 
colective de cercetare integrate;
•	 valorizarea internaþionalã a vârfurilor cercetãrii ºtiinþifice (ºcoli, personalitãþi, opere), ºi 
a vârfurilor învãþãmântului ºi învãþãrii prin programe de joint master, doctorat în cotutelã, 
programe de studii ºi de cercetare avansate, atât prin sistemul de învãþãmânt tradiþional, cât 
ºi în formele netradiþionale (ID, E-learning);
•	 creºterea semnificativã a publicaþiilor ºtiinþifice ale universitãþii în limbi de circulaþie 
internaþionalã, creºterea numãrului de publicaþii (cãrþi, studii, articole), publicate la edituri 
prestigioase din strãinãtate, prezenþa în baze de date internaþionale, creºterea numãrului de 
premii internaþionale obþinute de profesorii noºtri;
•	 creºterea semnificativã a numãrului de cãrþi ºi studii co-editate în colaborare cu edituri 
de prestigiu, în limbi de circulaþie internaþionalã;
•	 participarea la expoziþii ºi târguri internaþionale, în vederea promovãrii consistente a 
ofertei de studii a Universitãþii din Craiova, în vederea creºterii semnificative a numãrului 
de studenþi, masteranzi ºi doctoranzi strãini;
•	 realizarea unor legãturi cât mai strânse a cercetãrilor aplicate în relaþie cu companiile 
internaþionale de prestigiu din spaþiul european, central-european, naþional ºi regional;
•	 identificarea de noi parteneri, universitãþi de prestigiu din fiecare þarã, de regulã 
universitãþi care se plaseazã în elita universitarã din þãrile respective;
•	 creºterea calitãþii tezelor de doctorat ºi publicarea lor în limbi de circulaþie internaþionalã 
sau la edituri de prestigiu din þarã ºi strãinãtate;
•	 instituirea doctoratului în co-tutelã ca formã curentã de obþinere a unui titlu ºtiinþific 
prestigios; 
•	 organizarea cu periodicitate a unor manifestãri ºtiinþifice de înalt nivel, cu participarea 
partenerilor internaþionali relevanþi ºtiinþific ºi academic ºi susþinerea de publicaþii comune 
(editãri, co-editãri de volume ºi cãrþi), editarea în comun a unor reviste ºi publicaþii 
periodice cotate internaþional;
•	 afilierea structurilor de cercetare existente la institute ºi centre de cercetare de prestigiu, 
în vederea constituirii unor reþele internaþionale de excelenþã;
•	 stimularea participãrii cadrelor didactice în calitate de experþi în structuri ºtiinþifice 
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europene ºi internaþionale, în calitate de membri în board-urile ºtiinþifice ale unor publicaþii 
de specialitate;
•	 aducerea unui numãr mare de studenþi din afara graniþelor României (Ucraina, 
Republica Moldova, Serbia, Macedonia etc.);
•	 prezenþa mai semnificativã a studenþilor din bazinul mediteranean (Turcia, Cipru, 
Israel) ºi din zona magrebinã (Tunisia, Maroc, Algeria etc.), prin contacte directe ºi prin 
intermediul reþelelor francofone de colaborare universitarã;
•	 deschiderea spre spaþii extra-europene – spaþiul extrem asiatic (Japonia, China, Coreea 
de Sud, India etc.);
•	 dezvoltarea unor cooperãri zonale, care sã fructifice toate oportunitãþile de cooperare 
ºi colaborare ºtiinþificã ºi academicã, oferite de calitatea României de membru al Uniunii 
Europene cu universitãþile din Europa centralã ºi de sud-est, cu universitãþile din zona 
Balcanilor, cu cele din spaþiul francofoniei ºi cu universitãþile mediteraneene;
•	 dinamizarea stilului de lucru al Departamentului de cooperare internaþionalã, în 
vederea sporirii eficienþei ºi obþinerii unor rezultate semnificative, materializate în rezultate 
concrete: Rezultatele cuantificabile se traduc în numãr de studenþi aduºi, programe finalizate 
cu cercetãri ºi publicaþii comune, programe finalizate cu finanþãri semnificative;
•	 elaborarea, în colaborare cu facultãþile, de materiale de promovare;
•	 publicitarea adecvatã a tuturor programelor de cooperare internaþionalã ºi a tuturor 
facilitãþilor oferite studenþilor ºi cadrelor didactice în vederea sporirii calitãþii cooperãrilor 
internaþionale. 

4. Organizarea de noi mastere internaþionale

Problematica noilor programe de formare universitarã, a obiectivelor ºi structurilor lor, pre-
cum ºi rolul profesorului ºi adaptarea sa la era numericã în care trãim sunt câteva din elementele care 
alimenteazã reflecþia noastrã instituþionalã. Aºa cum arãta Cynthia Eid, profesor la Universitatea 
Antoninã Baabda, Liban, în alocuþiunea sa din deschiderea Colocviului Internaþional Didacticã ºi 
Tehnologii de Informare ºi Comunicare adaptate la Învãþãmânt, mai 2010, „nu mai dorim în pro-
gramele noastre sã formãm consumatori de cunoºtinþe, ci dorim sã producem bogãþie, cãci aºa cum 
spunea Bachelard „nimic nu predispune mai mult la conformism decât lipsa de formare adecvatã”  
(Eid 2011, 18). 

Cynthia Eid are perfectã dreptate atunci când susþine cã „o datã cu mondializarea,  sistemul 
universitar este invitat sã opereze o profundã mutaþie care va consta nu numai în reformarea pro-
gramelor, ci ºi în reformarea mentalitãþii atât a profesorilor (sã fie evaluaþi de cãtre studenþii lor, sã 
evite sistematic cursurile magistrale ºi sã le înlocuiascã prin cursuri interactive) cât ºi a studenþilor 
(în cadrul unei abordãri pe bazã de competenþe, proiecte ºi programe). E vorba deci de un adevãrat 
ºantier strategic ºi operaþional pentru a ajunge la o formare universitarã eficace ºi pertinentã care 
sã punã în evidenþã imperativul de a se adapta noului mediu economic ºi cultural” (Eid 2011, 19). 

Suntem puºi în faþa unei adevãrate schimbãri de paradigmã, cãci acum „a educa” nu mai 
înseamnã simpla transmitere de cunoºtinþe ºi abilitãþi, pedagogia frontalã ºi instructivistã dispãrând 
practic cu totul, ci „a-l ajuta pe celãlalt sã-ºi dobândeascã autonomia de gândire ºi de comportament, 
în calitatea sa de fiinþã umanã,  în paralel cu conºtiinþa solidaritãþii pe care o implicã orice fiinþã 
socialã” (Dumas 2011, 78). Aceastã schimbare de mentalitate nu se face uºor, iar parteneriatele, 
schimburile reale de experienþã, colaborarea efectivã cu partenerii noºtri de la universitãþi de presti-
giu nu va face decât sã uºureze trecerea noastrã, în calitatea noastrã de dascãli, la ceea ce presupune 
cu adevãrat meseria de profesor: „meseria de profesor evolueazã ºi nu se mai reduce la rolul de actor 
ºi transmiþãtor de cunoºtinþe. Profesorul imagineazã ºi creeazã activitãþi ce permit fiecãrui învãþãcel 
sã îºi construiascã ºi sã îºi însuºeascã propriile cunoºtinþe. […] El devine, astfel, un ghid, un regizor, 
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un facilitator de învãþare ºi, în final, un adevãrat inginer pedagogic” (Dumas 2011, 84). 
Convinºi de pertinenþa unei asemenea abordãri a viitorului de mâine al universitãþii noastre, 

am procedat la o analizã serioasã a modului în care ne concepem programele de formare universitarã, 
dezvoltarea lor ºi, mai ales, internaþionalizarea lor. 

Chiar dacã existã, în cadrul universitãþii noastre, câteva programe cu o dinamicã de colabo-
rare internaþionalã extrem de susþinutã (Facultatea de Drept ºi ºtiinþe Administrative, Facultatea de 
Litere2, Facultatea de Economie ºi Administrarea Afacerilor), lipsa unor mastere internaþionalizate 
cu dublã diplomare ne-a condus la adoptarea unor soluþii ferme pentru perioada urmãtoare:

•	 organizarea, la nivelul ciclului II, de noi masterate sub forma de Joint Master, realizate   
 cu universitãþi partenere prestigioase, care sã conducã la asumarea unei a doua diplome  
 sau la co-diplomarea absolvenþilor;
•	 dezvoltarea de parteneriate pentru organizarea unui numãr semnificativ de masterate  
 în programul Erasmus Mundus;
•	 schimburi de bune practici cu universitãþi naþionale ºi internaþionale performante  
 din acest punct de vedere.

5. În loc de concluzie

Analizele anuale ale activitãþii de cooperare ºi colaborare internaþionalã realizate la nivelul 
rectoratului Universitãþii din Craiova se încadreazã în voinþa instituþionalã de ameliorare ºi diver-
sificare a formaþiei universitare oferite în programele noastre de studii, cu un accent deosebit pe 
internaþionalizarea structurilor la nivel masteral. Este evident faptul cã „centrul vieþii universitare  
[…] se referã la programul de formare” (Tardif, Eid 2011, 146). De aceea, atenþia noastrã se va 
focaliza în perioada urmãtoare pe concretizarea unuia dintre obiectivele de la Barcelona (1995) 
de creare a unui spaþiu european al cunoaºterii, prin organizarea ºi deschiderea de noi forme de 
învãþãmânt masteral internaþionalizat, proiectul ASIGMA constituind, în acest cadru ambiþios, un 
suport informaþional extrem de util ºi de binevenit. 

Organizarea de mastere internaþionalizate reprezintã pentru Universitatea din Craiova 
obiectivul prioritar al perioadei imediat urmãtoare având în vedere faptul cã suntem conºtienþi 
cã „învãþãmântul universitar a devenit un spaþiu în care se confruntã instituþii ºi þãri, un spaþiu al 
concurenþei între economii ºi sisteme educative” (Bertacchini 2011, 185) cu atât mai mult cu cât 
„numãrul studenþilor care efectueazã o parte sau integralitatea formãrii lor într-o altã þarã s-a dublat 
între 1980 ºi 2002, ca sã atingã  1,9 milioane de studenþi strãini în întreaga lume” (idem), ulti-
mele previziuni anunþând multiplicarea cu cinci a numãrului lor în urmãtorii 20 de ani. Calitatea 
profesional-ºtiinþificã a personalului didactic, infrastructura de care ne bucurãm, determinarea ºi 
implicarea organizaþionalã a factorilor de decizie instituþionalã reprezintã garanþii suficiente pentru 
intrarea ºi afirmarea Universitãþii din Craiova pe aceastã piaþã concurenþialã a sistemelor educative 
performante.

Anexa 1: Acordurile bilaterale ale Universitãþii din Craiova:
Albania 
•	 University of Vlore, Vlore

Belgia 
•	 Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve
•	 Université Libre de Bruxelles, Bruxelles

Brazilia 
•	 Universidade Estadual de Goiás, Anápolis

2Facultatea de Litere are o excelentã colaborare cu Université Catholique Louvain-la-Neuve, Belgia, dar nu a reuºit încã semnarea acordurilor 
de cotutelizare a masterului Langue, littérature et didactique du FLE (Collès, Bachi 2011, 213).
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•	 Universidade Federal de Goiás
•	 Universidade de Brasilia, Brasilia
•	 Universidade de São Paulo, São Paulo
•	 Mackenzie Presbiterian University, São Paulo
•	 Centro de Extensão Universitária, São Paulo
•	 Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Foz do Iguaçu
•	 Universidade do Amazonas, Manaus

Bulgaria 
•	 University „St. Kiril and Metodiu”, Veliko Tirnovo
•	 University of Forestry, Sofia
•	 University of Chemical Technology and Metallurgy, Sofia

Canada 
•	 L’École Polytechnique de Montréal, Montréal
•	 Université de Sherbrooke, Québec

Cehia 
•	 Tomas Bata University In Zlín, Zlín

Chile 
•	 Universidad de Santiago de Chile, Santiago de Chile
•	 Universidad Diego Portales, Santiago de Chile 

China 
•	 Xiamen University

Columbia 
•	 Fundación Educativa San Francisco de Asis, Bogotá

Franþa 
•	 Université de Franche-Comté, Besançon
•	 Université de Technologie de Compiègne
•	 L’Institut National Polytechnique de Toulouse
•	 L’école d’Ingénieurs CESI, Paris
•	 Université Pierre et Marie Curie, Paris
•	 Université de Bourgogne, Dijon
•	 Université Jean Monnet, Saint-Etienne

Germania 
•	 Universität des Saarlandes, Saarbrücker
•	 Universität Bielefeld, Bielefeld
•	 Fachhochschule - University of Applied Sciences, Regensburg

Grecia 
•	 National Technical University of Athens, Atena
•	 Aristotle University, Thessaloniki
•	 SPEK Thessalia, Larissa

Israel 
•	 Tel Aviv University, Tel Aviv
•	 University of Be’er Sheva

Italia 
•	 Università per Stranieri, Perugia
•	 Università degli Studi L’Aquila
•	 Università degli Studi di Trento, Trento

Coreea 
•	 Ajou University, Suwon

Macedonia 
•	 Universitatea „Sf. Chiril si Metodie”, Skopje
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Marea Britanie 
•	 University of Luton

Peru 
•	 Universidad San Ignacio de Loyola, Lima

Serbia si Muntenegru 
•	 University of Belgrad

Spania 
•	 Universidad de la Rioja, Logroño

SUA 
•	 Auburn University, Auburn
•	 Washington State University, Washington
•	 Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg

Uruguay 
•	 Universidad de Montevideo, Montevideo
•	 Universidad de la República, Montevideo
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