REGULAMENTUL
Comisiei de Relaţii Internaţionale
Preambul
Comisia de Relaţii Internaţionale (CRI) din Universitatea din Petroşani s-a înfiinţat prin
Decizia nr. 237 / 30.10.2013 a Senatului Universităţii din Petroşani.
Funcţionarea CRI se desfăşoară conform legislaţiei în vigoare, a Cartei Universităţii
din Petroşani, a Planului Strategic al Universității din Petroșani elaborat pentru perioada 20132016 și a prezentului Regulament, care poate fi modificat şi completat cu aprobarea
Senatului Universităţii.

Art.1 Comisia de Relaţii Internaţionale este o structură suport a Universităţii din
Petroşani care are ca misiune susţinerea politicii de internaţionalizare a Universităţii din
Petroşani, promovarea imaginii universităţii la nivel naţional şi la nivel mondial ca platformă
educaţională, ştiinţifică şi culturală şi consolidarea unei culturi a colaborării internaţionale
fundamentată pe principii şi valori universal valabile în domeniul academic şi al cercetării
ştiinţifice.
Art. 2 Principalele obiective ale CRI sunt:
(1) O.1. Dezvoltarea relaţiilor de cooperare internaţională pe plan academic şi de cercetare
ştiinţifică cu universităţi partenere, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale,
întreprinderi şi fundaţii internaţionale;
(2) O.2 Creşterea numărului de afilieri la organizaţii cu profil academic şi / sau societăţi
ştiinţifice internaţionale ori asociaţii de profil;
(3) O3. Creşterea numărului de participări la manifestări academice ştiinţifice
internaţionale organizate în ţară şi / sau manifestări academice ştiinţifice internaţionale
organizate în străinătate;
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(4) O4. Implicarea în organizarea, în parteneriat cu alte instituţii de învăţământ şi / sau
cercetare din străinătate, de manifestări ştiinţifice cu caracter internaţional.
Art. 3 Conducerea CRI
(1) Conducerea CRI este realizată de un Comitet de Management format din:
a) coordonatorul instituţional – Rectorul Universității din Petroșani;
b) Prorectorul cu activitatea de învăţământ și relaţii internaţionale;
c) coordonatorul CRI.
(2) Conducerea operativă a CRI este asigurată de un coordonator numit prin
Decizia Senatului Universităţii din Petroşani.
Art. 4 CRI este subordonată Prorectorului

responsabil

cu învățământul și

internaţionalizarea, conform Organigramei Universităţii din Petroşani.
Art. 5 CRI are relaţii de colaborare cu următoarele structuri din universitate:
a. Facultăţile universităţii, reprezentate de decanii sau de prodecanii responsabili cu
relaţiile internaţionale, după caz;
b. Prorectoratul pentru cercetare şi managementul proiectelor;
c. Prorectoratul pentru managementul academic, administrativ şi financiar;
d. Alte

structuri

suport

–

Secretariatul

Universităţii,

Serviciul

financiar

–

contabilitate, Oficiul juridic.
Art.6. Comisia pentru Relaţii Internaţionale participă în procesul de elaborare a
strategiilor, activităţilor şi reglementărilor cu privire la relaţiile Universităţii cu instituţii din
afara ţării şi are rolul de a monitoriza programele internaţionale în care sunt implicate
cadre didactice sau studenţi ai Universităţii din Petroşani cât şi rolul de a monitoriza modul în
care strategiile, activităţile şi reglementările internaţionale sunt realizate. În acest sens:
a. CRI analizează pe de o parte, oportunităţile unor programe şi acţiuni internaţionale, în
special identifică şi analizează oportunităţile europene de finanţare nerambursabilă ce
vizează potenţiale proiecte de cercetare, proiecte educaţionale sau culturale, iar, pe de altă
parte decide asupra direcţiilor de acţiune în vederea implicării active a Universităţii din
Petroşani în aceste programe sau acţiuni;
b. CRI face propuneri cu privire la extinderea ofertei educaţionale a Universităţii prin
acreditarea de programe de studii în limbile engleză sau franceză;
c. CRI colaborează cu Centrul de Programe Lifelong Learning Programme la desfăşurarea
mobilităţilor studenţilor şi a cadrelor didactice şi de cercetare în vederea realizării de stagii
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de formare, predare sau perfecţionare din şi în instituţii internaţionale similare;
d. CRI face propuneri în vederea ameliorării şi dezvoltării activităţilor, acţiunilor,
demersurilor şi rezultatelor ce vizează domeniul internaţional;
e. CRI elaborează, anual, raportul asupra activităţilor de internaţionalizare în domeniul
cercetării, educaţiei, culturii şi al cooperării internaţionale cu mediul academic sau socioprofesional.
Art. 7 Principalele direcţii de acţiune desfăşurate de CRI:
a) Elaborarea şi distribuirea de materiale informative privind oferte educaţionale şi
posibilităţi de studiu (şi posibilităţi de finanţare a studiilor) în străinătate;
b) Difuzarea de informaţii referitoare la condiţiile de obţinere a burselor în străinătate,
oferite de diverse instituţii / organisme naţionale şi internaţionale;
c) Elaborarea şi distribuirea unor materiale de prezentare a universităţii, cu ocazia
deplasărilor, în interes profesional, ale personalului didactic şi studenţilor la alte universităţi
sau alte instituţii partenere din străinătate;
d) Identificarea şi cooptarea unor potenţiali parteneri pentru diverse programe
internaţionale;
e) Identificarea oportunităţilor de finanţare nerambursabilă în context internaţional,
elaborarea unor proiecte viabile la nivel naţional şi european în contextul Strategiei Europene
2014-2020;
f) Iniţierea şi organizarea unor conferinţe, workshopuri, seminarii, schimburi de
experienţă internaţionale destinate atât cadrelor didactice cât şi studenţilor;
g) Popularizarea în mass-media a acţiunilor internaţionale desfăşurate în universitate;
h) Întocmirea corespondenţei oficiale legată de stabilirea iniţială de contacte cu
universităţi din străinătate;
i) Informarea studenţilor cu privire la programele internaţionale la care participă / are
acces universitatea noastră (ex. Erasmus +, DAAD, Bursele daneze, Leonardo, etc.);
j) Stabilirea unor contacte cu organizaţii internaţionale ca şi Centrul Cultural Francez,
Centrul Cultural German, Fulbright, British Council, etc.;
k) Iniţierea unor programe educaţionale internaţionale adaptate la nevoile şi cerinţele
pieţei internaţionale;
l) Promovarea acţiunilor desfăşurate de Comisia de Relaţii Internaţionale în cadrul
Buletinului Informativ al Universităţii din Petroşani;
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m) Elaborarea de materiale informative / publicitare în limba română şi în limbi străine,
pentru promovarea imaginii Universităţii din Petroşani şi a activităţilor Comisiei de Relaţii
Internaţionale în exterior;
n) Realizarea şi întreţinerea paginii web a CRI.

Prezentul regulament a fost discutat şi aprobat în Şedinţa Senatului Universităţii din
Petroşani prin Hotărârea nr. 31 din 29.04.2014.
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