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Parteneriat  - Universitatea din Piteşti -  Kyoto University - Fukui University

Oportunitate de Internship pentru studenții UPIT la Relații Internaționale

S-a realizat o situaţie școlară a studenţilor internaţionali după Semestrul I 

2016-2017

Un grup de studenți UPIT au vizitat Centrul InfoEuropa din București

 

Universitatea din Pitești printre primele 4 universități din țară
Parteneriat UPIT -  Universități din Azerbaidjan

Universitatea din Piteşti prezentă la „Târgul Universităţilor” de la Piteşti Mall
Studenţii Universităţii din Piteşti  s-au mobilizat pentru a marca  Ziua Europei
Universitatea din Piteşti a sărbătorit Ziua Studenţilor Internaţionali
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Parteneriat  

Universitatea din Piteşti -  Kyoto University - Fukui University 

 

 Universitatea din Pitești 
a primit vizita unei delegații 
japoneze, reprezentată de 
profesorii Masafumi Fukumori din 
partea Universităţii din Kyoto 
și Masashi Koyama de la 
Universitatea Fukui. 
Pe 24 februarie 2017, alături de .
delegația din Japonia au fost . .  
prezenți şi reprezentanți ai  . . 
Inspectoratului Școlar Județean 
Argeș.

Această vizită s-a desfășurat cu prilejul ediției a VI-a a Forumului Ştiinţific 
Internațional ”Omul, Terra și Universul”, eveniment organizat de A.R.J.E.Ş. şi S.C. 
Rotarexim, în parteneriat cu Universitatea din Piteşti, Consiliul Judeţean şi 
C.P.I.S.C., având ca obiectiv schimbul de experiență dintre școala japoneză și școala 
românească, discuțiile fiind orientate către sectoarele educației, conservării culturii 
tradiționale și schimburilor culturale.
În cadrul Colocviului de la Sala Senatului Universităţii din Piteşti,  Rectorul conf. univ 
dr. Dumitru Chirleșan și Președintele Senatului  prof.univ.dr. Mihaela Diaconu au 
manifestat un maxim interes pentru dezvoltarea acestui parteneriat atât în plan 
științific, cât și cultural.
Oaspeţii asiatici au ajuns şi la Consiliul 
Judeţean Argeş, unde a avut loc o întâlnire şi 
cu oficiali ai CJ Argeş, reprezentanţi ai 
învăţământulu i  preunivers i tar  ş i  a i  
Confederaţiei Patronatelor din Industrie, 
Servicii şi Comerţ şi invitaţi interesaţi de 
punerea în practică a unor măsuri de 
relansare a învăţământului românesc.
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Totodată, oaspeții niponi au prezentat un 

prim volum științific în care au fost publicate 

lucrări de referință ale cadrelor didactice din 

Universitatea din Pitești, din alte universități 

din România, precum și ale unor profesori din 

Japonia. 

Programul  de evenimente cultural-ştiinţifico-

educaţionale s-a încheiat la Universitatea din 

Piteşti, aici cele două cadre didactice nipone 

s-au întâlnit cu Prorectorul pentru Relaţii 

Internaţionale Conf.univ.dr. Emanuel Soare 

şi Directorul Centrului pentru Relaţii 

Internaţionale conf.univ.dr. Bianca Dabu.

În cadrul acestei întâlniri, reprezentanţii celor 

două universităţi din Japonia s-au declarat 

interesaţi de semnarea unui acord Erasmus 

pentru mobilităţi ale cadrelor didactice şi 

studenţilor.  Propunerea Prorectorului  

Emanuel Soare a fost salutată de 

reprezentanţii niponi care, de altfel, sunt 

interesaţi de un acord pe domeniile Inginerie, 

Informatică. Pentru a încheia acest acord 

Erasmus s-a stabilit ca un număr de 10 cadre 

didactice să fie implicate în această acţiune.

Ideea de a fructifica acest parteneriat se 

poate materializa prin realizarea unui Buletin 

Ştiinţific, o altă propunere venită din partea 

Prorectorului Emanuel Soare. În cadrul 

acestui buletin ştiinţific, cadrele didactice de 

la  Universitatea din Piteşti, Universitatea din 

Kyoto şi Universitatea Fukui vor putea 

publica lucrările ştiinţifice şi nu numai.
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 Centrul pentru Relaţii Internaţionale al Universităţii din Piteşti (CpRI) a lansat 
pe 27.02.2017 programul de Internship destinat studenţilor şi masteranzilor. Mesajul 
este acesta: 

“Dacă te consideri un student/masterand motivat, 
responsabil, ai personalitate sociabilă, poţi participa la 
dezvoltarea relaţiilor internaţionale ale UPIT, să 
organizezi împreună evenimente care să crească 
vizibilitatea UPIT pe plan local, regional, naţional şi 
internaţional. Să îi ajutăm pe studenţii internaţionali să 
se integreze în viața socială şi culturală a oraşului”.

Tot ce trebuie să facă aceștia este să trimită un CV, o scrisoare de motivaţie şi un 
proiect de două pagini care să susţină viziunea cu privire la procesul de 
internaţionalizare a UPIT. Selecţia se va face în 2 etape și la sfârșitul unui an 
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 Pe 10.03.2017 s-a realizat o situaţie  școlară a  studenţilor internaţionali  pentru 
anul  academic  2016-2017 de la Studii de Licenţă/Master/Doctorat şi An Pregătitor, care 
a fost de altfel transmisă şi Serviciului pentru Imigrări Argeş.

108 de studenți la studii de Licenţă/Master/Doctorat au optat preponderent 
pentru domenii de la: Facultatea de Științe economice și drept; Facultatea de 
Științe, Educație fizică și informatică; Facultatea de Electronică, comunicații și 
calculatoare și Facultatea de Mecanică și Tehnologie. Un număr de 55 de 
studenți internaționali sunt bursieri la studii de Licenţă/Master/Doctorat.

Din țări terțe: 124 studenți din Albania, Turcia, S.U.A., Vietnam, Irak, Camerun, 
Siria, Congo, Maroc, Iran, Algeria, Pakistan, Palestina, Liban, Iordania, Tunisia, 
Gabon, Turkmenistan, Afganistan, Kazahstan. Cei mai mulți sunt din Vietnam 
(17), Camerun (16), Maroc (12) și Irak (15). Un număr de 27 de studenți 
internaționali au venit ca bursieri în Anul Pregătitor.

Din țări membre U.E:  11 studenți din Franța, Belgia şi Elveţia

În  Anul Pregătitor: 125 studenți din 23 de țări. 

La 1 octombrie 2016, 48 de studenți internaționali s-au înmatriculat în anul I la 
studii de Licenţă/Master/Doctorat.

2 studenți de la studii Licenţă/Master/Doctorat de au venit direct din Anul 
Pregătitor.

Țări terțe studii Licenţă/Master/Doctorat: 115 studenți din Moldova, 13 studenţi 
din Albania, Bangladesh, Liban, Pakistan, Irak, Libia, Turkmenistan, Palestina, 
Camerun, Congo, 6 studenţi din Vietnam. 

La studii de Licenţă/Master/Doctorat: 140 de studenți la studii de 
Licenţă/Master/Doctorat din 13 țări.

265 de studenți internaționali din 22 de țări, 5 ţări din U.E, în 2016-2017 la 
Universitatea din Piteşti. 

Din țări membre U.E: 6 studenți  din Grecia, Franța și Finlanda la Studii de 
Licenţă/Master/Doctorat.
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Un grup de studenți UPIT au vizitat 
Centrul InfoEuropa din București

 Pe 11 aprilie 2017, Centrul Infoeuropa a 
primit vizita unui grup de 65 de studenţi ai 
Universității din Pitești, pentru o sesiune de 
informare privind oportunităţile de carieră în 
domeniul diplomaţiei şi pregătirea deţinerii 
Preşedinţiei, de către România, a Consiliului UE, în 
2019.
“Exercitarea de către România a Președinției 
Consiliului UE în primul semestru din 2019 este cel 
mai important proiect de țară, după integrarea în 
Uniunea Europeană de la 1 ianuarie 2007. Pentru 
România, o Președinție de succes va însemna în 
primul rând șansa pentru o mai mare vizibilitate, 
utilizarea expertizei pe care țara noastră o poate 
oferi, dar și creșterea capacității noastre de a 
influența deciziile adoptate la nivelul Uniunii 
Europene. 

De aceea, valorificarea momentului în care vom exercita Președinția Consiliului UE 
este esențială în ce privește contribuția noastră la procesul de reflecție privind viitorul 
proiectului european și integritatea politicilor europene. În această perioadă 
frământată pentru Uniunea Europeană, România trebuie să facă parte din grupul 
țărilor care vor scrie istorie, nu din grupul țărilor pentru care se va scrie istorie”, a 
declarat Ana Birchall ministrul delegat pentru Afaceri Europene.
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printre primele 4 universități din țară

 Prorectorul  pentru Relații Internaționale Domnul Emanuel Soare a obţinut, în 
premieră, la începutul lunii ianuarie 2017, o finanţare de peste 435.000 euro din 
partea Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi 
Formării Profesionale pentru noi mobilităţi „Erasmus” cu universităţi din ţări terţe UE 
(Albania, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Egipt, India, Iran, Kazahstan, Republica 
Moldova, Rusia şi Ucraina). Valoarea grantului câştigat situează instituţia de 
învăţământ superior între primele patru din ţară. 

Performanţele au început în noiembrie 2016 când, tot în premieră pentru UPIT, a fost 
câştigat un proiect prin care au fost finanţate mobilităţi cu Universitatea din Mansoura 
(Egipt). Egiptul are cel mai vechi sistem de educație în Africa de Nord și Orientul 
Mijlociu. Guvernul a finanțat întotdeauna  învățământul superior făcându-l unul dintre 
cele mai ieftine pentru viața studenților în Africa de Nord și Orientul Mijlociu. 
Universitatea din Mansoura este una dintre cele mai mari  universități și a contribuit 
foarte mult la viața științifică și culturală din  Mansoura și Egipt.
De 20 de ani, UPIT le oferă studenţilor şi cadrelor didactice burse „Erasmus” în cele 
peste 20 de ţări membre UE. Dezvoltarea relaţiilor internaţionale şi a ofertei de studii 
în limbi străine reprezintă o prioritate strategică asumată de către conducerea 
actuală.

09
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Parteneriat UPIT -  Universități din Azerbaidjan

 În vederea stabilirii de relații 
directe, oficiale cu partenerii 
potențiali ai UPIT Prorectorul pentru 
Relații Internaționale Dl. Emanuel 
Soare a fost într-o vizită la Baku, în 
Azerbaidjan. O importantă delegație 
universitară condusă de Gigel 
Paraschiv, secretar de stat în 
Ministerul Educației Naționale, s-a 
aflat în perioada 24-26 mai 2017 la 
Baku, pentru a participa la prima 
ediție a Forumului Universitar 
România-Azerbaidjan. 

Invitația a venit din partea Ambasadei României, care în parteneriat cu Ministerul 
Educației din Azerbaidjan, respectiv cu Ministerul Educației din România, au 
organizat discuții cu privire la problemele și preocupările educației. De asemenea 
Ambasadorul României în Azerbaidjan a declarat că reprezentanții universităților 
intenționează să acorde o atenție deosebită extinderii relațiilor educaționale și 
culturale între cele două țări.

În delegația română au 

fost reprezentate zece 

prestigioase universități 

– rectori, pro-rectori, 

decani și profesori, 

p r i n t r e  c a r e  ș i  

U n i v e r s i t a t e a  d i n  

Pitești,reprezentată de 

către Prorectorul pentru 

Relații Internaționale 

domnul conf.univ.dr. 

Emanuel Soare.
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Seminar Erasmus Open Doors pentru Facultăţile UPIT

În perioada 21-23.03.2017 a avut loc la 
Universitatea din Pitești seminarul 
„Erasmus Open Doors” la care au 
participat studenți, cadre didactice, 
personal auxiliar, coordonatorii Erasmus+ 
la nivel de facultăți și reprezentanți ai 
Centrului pentru Relații Internaționale 
(CpRI).

În fiecare facultate, au fost făcute 
p rezen tă r i  a le  p rogramu lu i  
Erasmus+,  f i ind  promovate  
oportunitățile de finanțare pentru 
mobilități de studiu, predare și 
formare practică în conexiune cu 
prezentarea universităților și a 
i n s t i t u ț i i l o r  p a r t e n e r e .  D e  
a s e m e n e a ,  s t u d e n ț i i  d i n  
universitate și din străinătate care 
au beneficiat de mobilități au 
împărtășit din experiența de care au 
avut parte, evidențiind importanța 
P r o g r a m u l u i  E r a s m u s +  î n  
dezvoltarea lor personală și 
profesională. Seminarul  s-a 
încheiat cu o sesiune de întrebări și 
răspunsuri și cu o tombolă.

Toți cei prezenți au primit diplome de participare și materiale informative. Seminarul 
constituie una dintre principalele activități prin care reprezentanţii Centrului pentru 
Relații Internaționale (CpRI) doresc  să marcheze aniversarea a 20 de ani de 
Program Erasmus în universitate și 10 ani de când suntem membri ai Uniunii 
Europene.

12
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Universitatea din Piteşti prezentă la 

„Târgul Universităţilor” de la Piteşti Mall

Universitatea din Piteşti a participat pe 
30 martie 2017 la evenimentul „Parada 
Liceelor”. Târgul Universităților. Târgul 
ONG-urilor”, organizat de Consiliul 
Județean al Elevilor Argeș în incinta 
Pitești-Mall. 
De la standul Universităţii din Piteşti 
elevii au putut  afla informaţii despre 
oferta educaţională, incluzând programe 
d e  s t u d i i ,  b u r s e  d i s p o n i b i l e ,  
parteneriate cu instituţii similare de 

 învăţământ din ţară şi din străinătate.

Alături de reprezentanţii din partea celor 

6 facultăţi au fost prezenţi şi mai mulți 

studenţi străini la acest târg. Din 

Camerun, R.D. Congo, Franţa şi din 

peste 20 de ţări, cetăţeni străini au ales 

Universitatea din Piteşti pentru a studia 

limba română sau de a urma cursurile de  

la Licenţă/Master/Doctorat.

14
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Studenţii Universităţii din Piteşti
 s-au mobilizat pentru a marca  Ziua Europei

rememorat momentele de glorie din istoria țării, legate de constituirea a ceea ce în 

prezent înseamnă Uniunea Europeană, un spațiu al unității în diversitate.  

Mai mult decât atât, conducerea Universității din Pitești a subliniat locul pe care 

instituția îl ocupă pe harta Europei, prin colaborarea cu peste 120 de universități 

partenere. Studenții s-au familiarizat cu oportunitățile educaționale de care pot 

beneficia, prin programul Erasmus+, o piatră de temelie în formarea lor profesională 

și academică, la nivel european. 

Studenții români, cei internaționali și cadrele 
didactice ale Universității din Pitești au sărbătorit 
pe 9 mai 2017, Ziua Europei, dar și 140 de ani 
la proclamarea independenței României. 
cadrul acestui context festiv, participanții au 

16
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       Locuri subvenționate -  peste  1200 

de locuri de la buget

  Institut de cercetare, Institut de ...

Formare Continuă

      Mobilităţi Erasmus în peste 100 de 

instituții partenere

        Cămine moderne cu o capacitate de 

peste 1000 locuri de cazare

   Parteneriate solide cu mediul de .

afaceri, care vizează practica studenților 

şi asigură locuri de muncă pentru aceștia

   Filiale puternice în Vâlcea, Olt, 

Teleorman

   Burse de studii, burse sociale, 

consiliere şi orientare în carieră; 

 Tabere gratuite pentru studenți

 Asociații studențești implicate în 

organizarea activităților extra-curriculare

 Infrastructura modernă, dotare cu 

echipamente şi software a laboratoarelor 

 Recunoaștere internațională a 

excelenţei în educație şi cercetare

Oferta  din partea Universităţii din Pitești este atractivă şi diversificată, iar toți cei 
interesaţi au avut material de studiu.

upit

15
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Universitatea din Piteşti a sărbătorit
 Ziua Studenţilor Internaţionali

 Pe 19 mai 2017, Universitatea 

din Pitești a sărbătorit Ziua Studenților 

Internaționali. Evenimentul a fost 

organizat de Facultatea de Științe ale 

Educației a Universității din Pitești și 

de anul pregătitor al Compartimentului 

de Studenți Internaționali de la UPIT. 

Aniversarea a avut loc la Teatrul 

„Alexandru Davila” din Piteşti.

În deschiderea programului, rectorul 

Universității din Pitești, Dumitru 

Chirleşan le-a urat bun-venit tuturor 

celor prezenţi şi a transmis un mesaj 

de încurajare studenţilor străini. 

Printre altele, studenţii internaţionali 

au cântat, au recitat, au dansat şi  au 

prezentat şi o scenetă umoristică. 
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Printre cei invitaţi la eveniment s-au numărat reprezentanţi ai autorităţilor naţionale 
şi locale, oficiali din partea ambasadelor, studenţi şi alţi oaspeţi de seamă. 

În anul pregătitor la Universitatea 
Pitești învață peste 100 de 
studenți internaţionali. Lor li se 
adaugă studenţi străini care au 
rămas aici la studii de licență, 
masterat sau doctorat, în total 
aproximativ 400 de studenţi 
internaţionali care urmează 
studiile Universităţii din Piteşti. 
Studenții de peste hotare de la 
UPIT provin din 29 de țări, cum ar 
fi: Albania, Algeria, Franța, 
Grec ia,  Afganis tan,  I ran,  
Iordania, Irak, Maroc, Palestina, 
Siria, Vietnam.
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