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A fost constituită componența Biroului de Programe și Proiecte cu finanțare 

nerambursabilă (BPP) prin desemnarea reprezentanților departamentelor academic.

Biroul are ca activitate principală, gestionarea proiectelor finanțate din fonduri 

nerambursabile depuse în cadrul Universității din Pitești și oferirea de consultanță în 

scrierea și managementul proiectelor...........................................................................

O întâlnire de lucru a avut loc pe 29 iunie pentru stabilirea activităților care vor fi derulate

pentru stimularea atragerii de fonduri nerambursabile. Ativitățile sunt următoarele: 

identificarea apelurile pentru proiecte; realizarea unei baze de date pentru a fi postată 

pe site-ul Facultății; informarea colegilor despre aceste competiții și realizarea unei 

evidențe a proiectelor desfășurate în facultate; identificarea competențelor fiecărui 

reprezentant BPP și consemnarea într-o situație.............................................................

Biroul de Programe și Proiecte și-a început 
activitatea în cadrul CpRI
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Cursuri gratuite pentru studenți și profesori!
Centrul pentru Relații Internaționale (CpRI) din cadrul Universității din Pitești a lansat 

începând cu 29 iulie, 2016, Programul de formare/dezvoltare a competențelor de 

comunicare într-o limbă de circulație internațională (Limba Franceză și Limba Engleză)

și în Limba Chineză pentru cadrele didactice și studenții UPIT.......................................

Tot acest proces de internaționalizare 

pregătește Universitatea din Pitești pentru 

a face față cerințelor de pe piață și dezvoltă

o strategie de promovare a ofertei 

educaționale bazată pe performanță și o 

nouă viziune a formării continue atât a 

studenților, cât și a profesorilor............

Cifrele înregistrate pentru aceste cursuri

sunt următoarele: pentru studenți (166 

pentru limba Engleză, 179 la Franceză, 20

la Chineză), în total aproximativ 450 de

studenți și 150 de cadre didactice (89 la 

Engleză, 44 la Franceză, 50 la Chineză). 

Procentul lor va crește substanțial în următorii

ani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prioritizarea formării lingvistice atât pentru 

personal cât și pentru stundenți, ar permite 

o implicare absolută în activități internaționale.

Intenția este de a implica mai mult personal

administrativ în activități internaționale, 

cu scopul de a le permite să învețe din cele

mai bune practici la nivel internațional.

Profesor de Limba Chineză la UPIT

課程
De foarte mult timp, în cadrul Universității din Pitești există 

deja o catedră de  limba chineză. Cursul este predat de o 

profesoară de limba chineză, masterand cu rezultate 

excepționale în domeniul pedagogic, originară din China, care a

ajuns aici prin intermediul Biroului Consiliului Internațional pentru Limba Chineză.

Conform protocolului de colaborare încheiat cu Biroul Consiliului Internațional pentru 

Limba Chineză din cadrul Ambasadei Chinei la București, încă din anul 2013, 

Universitatea din Pitești beneficiază de prezența lectorilor de limba chineză care predau,

pe bază de voluntariat, cursuri de limbă și civilizație chineză. Biroul Consiliului 

Internaţional pentru Limba Chineză, China, și-a  exprimat printr-un Acord de cooperare
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disponibilitatea de a sprijini Universitatea 

din Pitești în eforturile sale de promovare 

şi predare a limbii chineze în şcoală şi 

promovarea de programe educaţionale şi

culturale între cele două părţi.....................

Cursul de Limba Chineză a fost lansat pe 

25 august 2016 și în prezent s-au încris 

aproximativ 20 de cadre didactice și 50 de

studenți ai Universității din Pitești.

Și în acest an, cursurile beneficiază de un

interes crescut atât din partea cadrelor 

didactice, cât și al studenților, aceștia 

înscriindu-se într-un număr foarte mare.

Este o dovadă în plus că Universitatea din

Pitești se aliniază tendințelor internaționale 

și apreciază importanța învățării limbilor 

străine importante.

În perioada 1 - 3 septembrie 2016, Universitatea din Pitești a fost 

gazda celei de-a 4-a ediție a conferinței internațional profesionale 

„Întâlnirile Institutului”, organizată de către Institutul pentru Cuplu 

și Familie din Iași.................................................................................

Tema Întâlnirilor Institutului a fost „Practica sistemică adaptată 

contextelor – Systemic practice fittingintoplaces”.  ..................    

La acest eveniment au participat personalităţi din domeniul terapiei 

sistemice, respectiv John Burnham, reputat psihoterapeut la

Parkview Clinic UK, Alison Roper-Hall terapeut sistemic cu o mare experienţă în activitatea cu persoanele 

în vârstă precum şi Rodolfo de Bernart, directorul Institutului de Terapie de Familie din Florenţa, Italia.
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Rectorul Universității din Pitești a semnat pe 13 septembrie, 2016, Acordul de cooperare cu 

E.S. Dl. Fuad Karim Saliba KOKALY, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Statului 

Palestina la Bucuresti. Obiectivul acestui acord  vizează organizarea și selecția 

candidaților care urmează să studieze în România, în cadrul Universității din Pitești............

Cele două părți se obligă să promoveze în rândul potențialilor candidați oferta educațională

și condițiile socio-profesionale ale mediului respectiv. ...............................................................

Programul de cooperare în domeniile educaţiei, culturii şi în alte domenii conexe între 

Guvernul României şi Guvernul Palestinei a fost semnat la 19 octombrie 2015, la Ramallah.

 UPIT și Universitatea Roma Tre di Italia, parteneri în educație

Sapienza din Roma, Universitatea Roma

Tre a fost a treia universitate publică  

din zona metropolitană a Romei.  

Este formată din 8 școli și 32 de

departamente, unde studiază 35,338 

studenți și cu 1,370 personal academic și 

profesional. Este a doua cea mai mare

universitate din Roma pe linia de înscriere

și una dintre cele mai mari instituții bazate

pe cercetare din țară. ..................................

Rectorii  Mario Panizza și Dumitru Chirleșan

întrevăd în relațiile culturale și științifice

între universități un mijloc necesar și

important de înțelegere mutuală a culturilor 

și pentru progresul  învățării și diseminării 

informației.  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Universitatea din Piteşti a semnat un acord

de colaborare cu Universitatea Roma Tre 

din Italia, acest lucru a fost posibil pe 1

iunie 2016. În universitate, acordul este

privit precum unul important, mai ales 

că treptat, UPIT începe să reia colaborări

importante în acest sens......................

Fondată în 1992 de către Ministerul 

Educației Publice, sub solicitarea mai

multor profesori de la Universitatea 
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Stabilirea unor relații de 

cooperare cu partenerii din 

țările dezvoltate pentru 

domenii de top  pentru a 

menține un standard înalt de

calitate, dar și Dezvoltarea de

parteneriate de cercetare în 

cadrul rețelelor care ar putea

de Internaționalizare pentru 

următoarea perioadă. .........

Universitatea din Pitești are 

A c o r d u r i  s e m n a t e  c u  

universități din Franța, India,

Egipt, Iran, Italia, Macedonia,

Maroc, Bulgaria, China, 

Turcia, Polonia, Moldova, 

ajuta studenții să obțină 

diplome duble sau care ar 

putea ajuta universitatea să 

înființeze programe cu 

diplomă dublă care să fie 

oferite candidaților reprezintă

două dintre obiectivele

fundamentale ale Strategiei  

Elveția, Grecia, dar și cu instituții din țară.

Avem exemple ca: Vignans Foundation 

For Science & Technology University din 

India, L'Association de Sauvegarde de 

L'Enfant a L'Adulte 01 din Franța,

Islamic AZAD University din Iran, 

INP Toulouse, Sciences des Materiaux 

et Chimie di Franța, Universita degli 

Stud Roma TRE din Italia, Mansoura

University, Egipt. Acordul Cadru are 

ca  scop în tăr i rea  ș i  fac i l i ta rea 

schimburilor culturale, academice și 

legale între părțile implicate în domenii

diverse asupra cărora se va conveni 

d e  c ă t r e  c e l e  d o u ă  p ă r ț i .  

Fiecare acțiune specifică  va fi 

guvernată de un Acord de Implementare 

dezvoltat în comun de specialiști 

nominalizați de fiecare universitate 

parteneră. Universitățile care încheie 

aces t  aco rd  se  anga jează  să

încurajeze mobilitatea studenț i lor 

în conformitate cu criteriile reciprocității.

Potrivit programelor de schimb, instituția

gazdă va asigura studenților care vin 

facilitățile didactice și serviciile tutoriale.
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Delegație de la Azad University din Iran
Pe 25 noiembrie 2016, la invitația Rectorului 

Universității din Pitești Dumitru Chirleșan,o 

delegație formată din trei cadre didactice de 

la Universitatea Azad din Iran, au făcut o 

vizită la sediul din Rectorat. Reprezentanții

iranieni, anume domnii Jahanfarnia 

Gholamreza, Mohamadkhani Kamran și Ali

Pazirandeh împreună cu Rectorul Conf.univ.

dr.ing. Dumitru Chirleșan și Prorectorul 

pentru Relații Internaționale Conf. univ. dr Emanuel Soare au discutat detalii privind 

implementarea  acordului  pe care 

Universitatea din Pitești și Universitatea

din Azad l-au agreat. Menționăm faptul că

Universitatea din Pitești și Universitatea 

Azad derulează împreună o serie de 

proiecte comune în baza acordului de 

colaborare încheiat între cele două instituții,

unele dintre acestea vizează și domeniul 

tehnologii lor nucleare. .............................

Vizita face parte dintr-o serie de inițiative 

care au fost stabilite de către cele două universități în vederea sprijinului academic pe 

care universitățile noastre și-l vor acorda din perspectiva elaborării de programe de studii

internaționaliate și a mobilități lor cadrelor didactice și ale studenților. Urmând același 

curs al cooperării pe linia educației au fost incluse în discuții și posibilitatea înscrierii 

studenților iranieni la cursurile anului pregătitor pentru învățarea limbii române și 

rămânerea la studii de licență/masterat/doctorat la Universitatea din Pitești, ca și 

realizarea de programe de studii de licență/masterat/doctorat în comun (internaționalizate,

Dublă Diplomă, Co-tutelă etc.). Delegația din Iran a vizitat ulterior și Institutul de Cercetări 

Nucleare din Mioveni unde au discutat cu reprezentanții institutului despre domeniul 

tehnologiilor nucleare, fiecare dintre ei şi-a declarat suportul pentru energetica nucleară 

şi pentru activităţile de cercetare şi dezvoltare realizate de către experţii din institut.
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Joi, 8 decembrie 2016, Rectorul Universității din

Pitești, Domnul Conf.univ.dr. Dumitru Chirleșan 

a primit vizita Ambasadorului Republicii Islamice

Iran în România, E.S. Domnul Hamid Moayyer, 

care a efectuat o vizită de lucru în județul Argeș.

În cadrul întâlnirii, Ambasadorul Iranului și 

Rectorul Universității din Pitești au explorat 

posibilitățile de deschidere a cooperărilor mai

ample cu Iranului. Alături de Rectorul UPIT

Dumitru Chirleșan și Prorectorul pentru Relații

Vizita E.S Ambasadorul Republicii Islamice Iran la 
Universitatea din Pitești

Expoziţie de artă persană la Biblioteca Judeţeană Argeş

Joi 8 decembrie 2016 la Biblioteca Judeţeană "Dinicu Golescu" Argeş a avut loc 

vernisajul unei frumoase expoziţii de artă persană. Cu sprijinul Ambasadei Republicii 

Islamice Iran la Bucureşti au fost aduse în faţa publicului argeşean frumoase obiecte de

Internaționale Emanuel Soare, cei patru oficiali au încercat să identifice lista universitățior

din Iran sunt interesate de acorduri de colaborare cu Universitatea din Pitești în domenii

de activitate precum: organizarea de mobilități pentru studenți și cadre didactice; 

realizarea de proiecte de cercetare, dezvoltare, inovare, formare; realizarea de conferințe

și publicații științifice...................................................................................................

art izanat  lucrate  de  meşteri  i ranieni  

contemporani: covoare persane din mătase şi 

din lână, sculpturi în lemn şi în metal, cărţi şi 

albume de fotografii reprezentative pentru 

Iranul contemp. Vernisajul expoziţiei a continuat

cu lansarea cărţii ,,Peripeţiile lui Nastratin Hogea",

aproape cinci sute de povestioare culese şi 

traduse din folclorul persan de către Dr. Mihai 

Cernătescu, profesor de limba  persană.

Excelenţa Sa Domnul Hamid Moayyer, Ambasadorul Republicii Islamice Iran la Bucureşti,

a prezentat rolul lui Nastratin Hogea în cultura persană, iar profesorul Octavian Sachelarie,

directorul Bibliotecii Judeţene Argeş, a prezentat rolul personajului în cultura românească.  
10
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Pe 22 septembrie, la Universitatea din Pitești a sosit o delegație de cadre didactice 

de la Universitatea Angel Kancev din Ruse, Bulgaria, condusă de către doamna 

prof. Velizara Pencheva, Rectorul universității.  ...........................................................

Au fost trecute în revistă colaborările îndelungate dintre cele două universități, au fost 

analizate modalitățile de eficientizare a derulării mobilităților Erasmus și au fost 

identificate posibilitățile de extindere a colaborărilor dintre cele două universități și în 

alte domenii decât cele derulate în prezent.

Delegație de la Universitatea ANGEL KANCEV
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În urma competiției naționale, domnul conf. univ. dr. Emanuel Soare, Prorector pentru Relații Internaționale

a fost selectat să reprezinte Universitatea din Pitești la acest eveniment. Din România au mai participat 

reprezentanți ai SNSPA București, USAMV Cluj-Napoca și Universității de Vest din Timișoara.

Seminarul a adunat reprezentanți ai 100 de universități din țările programului și aproximativ 100 de 

reprezentanți ai universităților din țări partenere precum: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova

și Ucraina.  .....................................................................................................................................................

Au fost stabilite contacte, au fost semnate acorduri de cooperare și identificate oportunități de colaborare

cu universitățile participante care vor fi concretizate prin includerea acestor universități în aplicația ce va fi

depusă la ANPCDEFP pentru obținerea de finanțare europeană pentru mobilitățile cadrelor didactice.

Emanuel Soare, Prorector pentru Relații Internaționale

reprezintă Universitatea din Pitești la Erasmus+ ENI EAST 

În luna Septembrie 2016, Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educațieiși Formarii 

Profesionale (ANPCDEFP) a lansat o competiție națională în vederea selectării a patru reprezentanți ai 

universităților din România pentru a participa la seminarul de contact Erasmus+ organizat de Comisia 

Europeană cu țările din regiunea ENI EAST (Parteneriate estice) în perioada 28 - 29 noiembrie 2016 în Kiev,

Ucraina. .........................................................................................................................................................................
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Ca înfiecare an, în apropiere de Crăciun, 

studenții aşteaptă cu nerăbdare să ajungă 

în mijlocul familiei, pentru a petrece cu cei

dragi sărbătoarea cea mai călduroasă şi 

încărcată de emoție. Îşi fac din timp bagajele

şi caută cele mai potrivite cadouri şi surprize

pentru cei care îi aşteaptă, cu dor, acasă. 

Chiar dacă şi-au împodobit camerele din 

cămine cu globuri, crenguțe de brad şi

lumini colorate, adevărata atmosferă de 

sărbătoare este acasă.................................

Mulți dintre studenții străini spun ca e prima

dată când împodobesc bradul, pentru că

mulți dintre ei sunt musulmani și nu au 

această tradiție. Crăciunul studențesc vine 

ca o gură de aer, dinaintea sesiunii de 

examene......................................................,,

Studenții străini de la Universitatea din Pitești au 
intrat în atmosfera Crăciunului

15
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În perioada 4 - 5 noiembrie 

2016, Universitatea din 

Pitești a găzduit, pentru a 

șaptea  oară,  cel  mai  

prestigios eveniment cultural

și științific din domeniul 

științelor  educaț iei din 

România: cea de-a 7-a 

Conferință internațională 

EDU WORLD 2016, lansată

î n  u r m ă  c u  1 2  a n i .

Organizată din doi în doi

ani de către Universitatea

din Pitești în parteneriat

cu  Univers i tatea  din  

București și sub egida a

patru societăți științifice 

internaționale prestigioase,

conferința a devenit cea 

mai importantă manifestare

de acest gen din România,

atrăgând un număr din ce

în  ce  mai  mare  de  

participanți,  din  toate  

universitățile din România.

De asemenea, în cadrul 

conferinței, Universitatea 

din Pitești organizează 

și o dezbatere națională

p r i v i n d  f o r m a r e a  

profesorilor în România, 

ca reacție a mediului 

academic românesc la tot

m a i  d e s e l e  d i s c u ț i i  

prezente în spațiul public 

național privind modalitățile

/rutele posibile de formare 

și dezvoltare profesională a

viitorilor profesori. Și-au 

anunțat prezența reprezentați

ai celor mai importante 

facultăți/departamente cu 

profil psihopedagogic din 

cadrul universităților din 

România. Organizatorii vor

elabora un punct de vedere

comun, document ce va fi 

250 lucrări  acceptate,

indexate ISI Thomson 

R e u t e r s ,  a  d e c l a r a t

Prorectorul pentru Relații

Internaționale Domnul Conf.

univ.dr. Emanuel Soare.

semnat de către participanți

și va fi transmis tuturor 

factorilor de decizie din

România............................

Organizarea celei de-a 7-a 

e d i ț i i  a  C o n f e r i n ț e i  

Internaționale Edu World, 

devenită conferință etalon

la nivel național în domeniul

Științelor Educației a avut 

450 participanți din 18 țări,

17
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La evenimentul dedicat deschiderii noului 

an universitar, la Universitatea din Pitești 

au luat parte reprezentanţii Consiliului

Judeţean Argeş, Instituţiei Prefectului, 

Primăriei Piteşti, altor instituţii de 

concentrate  argeşene, precum  şi  

reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor 

Externe, Ministerului Educaţiei şi 

parlamentari de Argeş. ............................

Deschiderea noului an universitar 2016 - 

2017 la UPIT a coincis cu tăierea panglicii 

la noul corp de lângă Rectorat. Investiţia a 

fost posibilă pe mai mulţi ani. Pentru tot 

ceea ce înseamnă relații internaționale 

evenimentul a fost reprezentat cu succes 

de oficiali din partea Ambasadelor cu 

studenți străini înregistrați la universitate,

reprezentanți din partea partenerilor  

UPIT și-a deschis porțile studenților 
                                                     pentru 2016-2017

internaționali,  dar şi o serie de studenţi şi 

cadre universitare. Vă enumerăm o parte 

din reprezentanții partenerilor internaționali

prezenți la eveniment: Excelența Sa Dl. 

Tran Thanh Cong, Ambasador al Republicii

Socialiste Vietnam în România; Excelența 

Sa Dl. Fuad Kokaly, Ambasador al Palestinei

în România; Dl. Teofil Rendiuk, Însărcinat

cu afaceri a.i.  al Ambasadei Ucrainei în România; Dl. NixonBomoy Lossila, Însărcinat cu

afaceri a.i. al Ambasadei Republicii Democratice Congo în România. Universitatea din 

Ruse “Angel Kanchev”, Bulgaria a fost reprezentată de către Dna. Velizara Pencheva, 

Rector al  Universității din Ruse “Angel Kanchev”, Dna. Juliana Popova, Prof. PhD – 

Prorector pentru Cooperare Internațională și Integrare Europeană și Dl. Plamen 

Kangalov,  Prof.  PhD – Prorector  pentru  Procesul  de Învă țământ.                         

În 2016, UPIT înseamnă 6 facultăţi, 72 de programe de licenţă şi 65 de programe de 

masterat, peste 400 de cadre didactice, aproape 7000 de studenţi la programele de 

licenţă, peste 2000 la Master şi peste 100 la doctorat, o bibliotecă de aproape 270.000

de volume, acces la Centrul de Documentare Europeană şi Agenţia Universitară a    
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Francofoniei, 10 centre de cercetare şi studii şi peste 80 de proiecte finanţate de UE în

ultimii 10 ani, schimburi bilaterale de elevi şi studenţi, peste 100 de acorduri de cooperare

cu universităţi de prestigiu din Europa şi ţări din afara Europei şi acorduri de cooperare

cu institute naţionale şi internaţionale de cercetare. ............................................................. 

La festivitatea de deschidere au fost prezenţi primul rector al UPIT, Marin Mocanu, şi 

Gheorghe Barbu. Actualul rector al Universității din Pitești, Dumitru Chirleşan, a declarat

că în acest an universitar s-au înmatriculat mai mulţi studenţi ca în anul trecut, ur ându-le 

tuturor un an universitar bun.
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Sâmbătă 28 mai, la invitația Rectorului 

Universității din Pitești, Dl. Conf. univ. dr. 

ing. Dumitru Chirleșan, a avut loc vizita 

doamnei  Ema Nicholson, baroană de 

Winterbourne, membru al Camerei 

Lorzilor a Parlamentului Regatului Unit 

al Marii Britanii  şi membru al Adunării 

Generale a Consiliului Europei. 

Sărbătorim bunele relații internaționale
ale UPIT la cel mai înalt nivel!

În prezența conducerii universității și a reprezentanților facultăților de Teologie 

Ortodoxă și Științele Educației, Ema Nicholson a apreciat activitatea Universității din 

Pitești atât în plan academic, cât și în planul implicării comunitare și al relațiilor 

internaționale. Cu această ocazie, președintele Senatului,  Mihaela Diaconu, a înmânat 

Doamnei Nicholson o plachetă onorifică în semn de apreciere pentru întreaga activitate

politică și comunitară. 

Astfel s-au pus bazele unei viitoare colaborări intituționale între Universitatea din 

Pitești, Fundația Universității din Pitești și alte organizații nonguvernamentale aflate 

sub patronajul excelenței sale. Fostul raportor al Parlamentului European pentru 

România între anii 2000 şi 2004, Doamna

Nicholson a fost unul dintre principalii 

susţinători ai aderării României la Uniunea 

Europeană și a militat pentru integrarea 

copiilor cu dizabilități sau provenind din 

medii vulnerabile în comunitățile în care 

trăiesc, prin organizarea de proiecte și 

evenimente pe plan național, regional și 

internațional.
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