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Referatul 

Comisiei pentru Relaţii Internaţionale şi parteneriate de studii şi cercetare din 

cadrul Senatului Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași  

cu privire la raportul Prorectoratului de resort pe anul 2012 
 

 

Membrii comisiei de Relații Internaționale a Senatului au luat act de raportul prorectoratului de 

resort al Universității și i-au apreciat activitatea (rezumată prin triada: vizibilitate, credibiltate, 

parteneriate de lungă durată) și angajarea Universității în câteva importante programe de cooperare 

academică, aflate în desfășurare (Easmus, EDEN și IANUS - ultimele două în cadrul Erasmus-

Mundus). 

 

Principala preocupare a Protectoratului cu Relațiile Internaționale al Universității o constituie 

atragerea studenților străini. Publicul-ținta al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din străinatate sunt 

(mai ales) absolvenții de liceu din Turcia (și, într-o măsură deloc neglijabilă, cei din spațiul ex-

sovietic). Membrii comisiei au apreciat eforturile Protectoartului cu Relațiile Internaționale de a spori 

vizibilitatea internațională a Universității, prin participarea la diverse programe și, nu mai puțin, prin 

activitatea în cadrul rețelelor academice internaționale (Coimbra, Utrecht etc.) în care Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iași este membră. 

 
Membrii comisiei și domnul Prorector Henri Luchian au convenit să aibă întâlniri periodice (sau ori de 

câte ori se impune), pentru a explora, de comun acord, posibilitățile de dezvoltare a legăturilor de cooperare 

academică ale Universităţii sau pentru a discuta, punctual, anumite probleme de interes general. 

 

Membrii Comisiei: 

Prof.univ.dr. Platon Alexandru-Florin  (Facultatea de Istorie) – Preşedinte 

Prof.univ.dr.Andrei Corbea Hoișie   (Facultatea de Litere) 

Prof.univ.dr. Rodica Dimitriu     (Facultatea de Litere) 

Prof.univ.dr. Mircea Georgescu  (Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor) 

Prof.univ.dr. Octavian Groza     (Facultatea de Geografie și Geologie) 

Prof.univ.dr. Luminiţa Iacob     (Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației) 

Conf.univ.dr. Ioan Bucătaru      (Facultatea de Matematică) 

Conf.univ.dr.Dan Stumbea        (Facultatea de Geografie și Geologie) 

Lect.univ.dr. Claudiu Costin     (Facultatea de Fizică)  

Stud. Elena Creangă  (Facultatea de Informatică) 

Stud. Silviu Tiron (Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor) 


