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Referat 

 

cu privire la activitatea Prorectoratului pentru relaţii internaționale și parteneriate de studii și 

cercetare al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în anul 2018 

 

 

Raportul de activitate al Prorectoratului pentru relații internaționale și parteneriate de studii și cercetare pentru 

anul academic 2018 – pe temeiul căruia este redactat prezentul referat – a fost, ca și în anul precedent, extrem de 

voluminos și de dens. Acest lucru denotă o activitate la fel de susținută ca și în anii trecuți, cu rezultate încă și mai 

spectaculoase în privința extinderii schimburilor, intensificării activității în cadrul parteneriatelor internaționale (Grupul 

Coimbra, Rețeaua Utrecht, AUF etc.), dezvoltarea unor noi programe și, în general, a legăturilor academice ale UAIC. 

Toate au contribuit la creșterea substanțială a vizibilității internaţionale a Universităţii noastre. 

Faptul că detaliile acestei deosebit de intense activități pot fi consultate în mai sus menționatul Raport, ne 

dispensează de a le mai trece în revistă aici. O consemnare specială trebuie însă făcută, ca în fiecare an, a contribuției 

avute în această privință a coordonatorilor Erasmus din fiecare Facultate și a Departamentului de Relații Internaționale ai 

cărui membri – competenți și dedicați Universității – joacă un rol important în menținerea dinamismului relațiilor 

internaționale a UAIC. Așa cum membrii aceastei Comisii au remarcat și în anii precedenți, bunul renume internațional 

al Universității „Alexandru Ioan Cuza” și inserția ei în densa rețea europeană de schimburi și legături academice nu 

constituie numai rezultatul competenței științifice a membrilor ei și al calității formării și educației pe care aceștia o 

asigură. Ele depind, în aceeași măsură, de cooperarea tuturor factorilor enumerați mai sus (Prorectoratul de resort, 

Departamentul de Relații Internaționale, coordonatorii Erasmus), la care trebuie adăugată contribuția personală a fiecărui 

profesor al instituției noastre. 

Completînd Raportul scris al Prorectoratului de resort, expunerea prezentată de dl Prorector Henri Luchian în 

fața Comisiei Senatului pentru Relații Internaționale a fost foarte detaliată și clară, insistînd asupra proiectelor 

implementate de curînd de către UAIC, în cooperare cu partenerii externi sau avute în vedere în viitorul apropiat. 

Membrii Comsiei au apreciat calitatea Raportului și l-au aprobat în unanimitate, evidențiind, cum au făcut-o și 

în anii dinainte, activitatea Prorectoratului și a Departamentului de Relații Internaționale, grație căreia UAIC este astăzi 

o prezență tot mai vie în mediul academic internațional. Propunerea formulată de dl Profesor Octavian Groza, de elaborare 

a unui Atlas al relațiilor internaționale ale UAIC a suscitat un interes deosebit, fiind reținută. 
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