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CAPITOLUL I.   
PRINCIPII GENERALE 
 
Cooperarea academică internaţională constituie o componentă esenţială a strategiei 
educaţionale,  de cercetare şi manageriale a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.  
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în acord cu idealul educaţional al şcolii 
româneşti şi în baza autonomiei universitare, îşi fundamentează activitatea de cooperare 
internaţională pe următoarele principii generale: 
 promovarea şi dezvoltarea valorilor educaţionale, ştiinţifice şi culturale româneşti; 
 promovarea şi dezvoltarea tradiţiilor umaniste şi  a valorilor democraţiei; 
 integrarea în circuitul mondial de valori educaţionale, ştiinţifice şi  culturale; 
 participarea activă, direct şi prin parteneriate bi- şi multilaterale, la definirea tendinţelor 

contemporane de evoluţie ale comunităţii academice internaţionale. 
 
CAPITOLUL II.   
COOPERARE ACADEMICĂ EUROPEANĂ  ŞI MONDIALĂ 
 
Art.2.1. Cooperarea academică a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași are la bază 
acorduri internaţionale bi- şi multilaterale, proiecte şi programe europene şi internaţionale, 
precum şi apartenenţa la parteneriate academice internaţionale. 
 
Art.2.2. Universitatea pune în aplicare convenţiile europene şi realizează acorduri bilaterale 
pentru recunoaşterea / echivalarea de perioade de studii, titluri, diplome, certificate, în 
condiţiile legii. 
 
Art.2.3. Universitatea sprijină, inclusiv prin parteneriate internaţionale, înfiinţarea şi 
dezvoltarea de programe de studiu cu predare în limbi de circulaţie internaţională. 
 
Art.2.4. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași iniţiază şi participă la proiecte de 
cercetare europene şi internaţionale. 
 
Art.2.5. Universitatea colaborează îndeaproape şi sprijină activitatea Centrelor Culturale şi a 
bibliotecilor altor ţări, existente în Iaşi. 
 
CAPITOLUL III.   
FORMELE COOPERĂRII INTERNAŢIONALE A UNIVERSITĂŢII 
 
Art.3.1. Formele cooperării internaţionale a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 
includ: 

o vizite academice ale personalului didactic, administrativ şi ale studenţilor; 
o participarea la programe şi proiecte internaţionale de educaţie şi de 

cercetare ştiinţifică; 
o activităţi comune cu partenerii, pe baza acordurilor bi- şi multilaterale şi a 

parteneriatelor multiple; 
o organizarea de evenimente academice internaţionale; 
o participarea la evenimente academice internaţionale; 
o organizarea de programe de studiu, inclusiv doctorale, în colaborare cu 

parteneri străini de prestigiu (diplome comune, diplome duble sau multiple, 
co-tutele); 

o acordarea de titluri onorifice unor mari personalităţi academice europene şi 
intenaţionale. 
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CAPITOLUL IV.   
STRUCTURA 
 
Art.4.1. Consiliul pentru Relaţii Internaţionale şi Departamentul de Relaţii Internaţionale 
sunt entităţile implicate în activitatea de relaţii internaţionale, la nivelul Universităţii. 
 
Art.4.2. Consiliul pentru Relaţii Internaţionale este organ consultativ al Consiliului de 
Administraţie al Universităţii, prezidat de Prorectorul pentru Relaţii Internaţionale. 
 
Art.4.3. Consiliul pentru Relaţii Internaţionale este alcătuit din cel mult 20 de cadre 
didactice şi 5 studenţi. Membrii Consiliului sunt validaţi de Senat, la propunerea Consiliului 
de Administraţie. 
 
Art.4.4. Consiliul pentru Relaţii Internaţionale formulează propuneri privind strategia şi 
forme concrete ale cooperării internaţionale a Universităţii.  
 
Art.4.5. Consiliul pentru Relaţii Internaţionale este convocat semestrial de către Prorectorul 
pentru Relaţii Internaţionale. 
 
Art.4.6. Departamentul de Relaţii Internaţionale este subordonat direct Prorectorului 
pentru Relaţii Internaţionale. 
 
Art.4.7. Departamentul de Relaţii Internaţionale are personal permanent incluzând: 

o un şef de departament; 
o secretari Relaţii Internaţionale; 
o administratori financiari. 

 
Art.4.8. Atribuţiile Departamentului de Relaţii Internaţionale includ: 

 activităţi legate de gestionarea proiectelor şi a programelor de cooperare 
academică europene şi internaţionale, a acordurilor bi- şi multilaterale şi a 
parteneriatelor multiple; 

 organizarea de evenimente internaţionale legate de astfel de proiecte, 
programe, acorduri şi parteneriate; 

 preluarea,  difuzarea şi publicarea informaţiilor privind programele şi  acţiunile 
de cooperare europeană si internaţională, inclusiv burse; 

 elaborarea şi editarea materialelor de promovare a imaginii Universităţii, în 
colaborare cu Departamentul MEDIA; 

 organizarea şi participarea la evenimente internaţionale de promovare 
universitară (forumuri şi târguri educaţionale); 

 corespondenţă oficială; 
 organizarea cursurilor de Limbă şi Civilizaţie Românească; 
 documentaţie administrativă legată de deplasările internaţionale oficiale ale 

personalului didactic, administrativ şi ale studenţilor.  
 
CAPITOLUL V.   
MOBILITĂŢI  ŞI  BURSE INTERNATIONALE 
 
Art.5.1. Mobilităţile şi bursele internaţionale pentru cadre didactice şi studenţi facilitează 
integrarea în circuitul academic mondial, punerea în valoare a realizărilor  şi  a potenţialului 
academic al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, formarea la cel mai competitiv nivel 
în toate domeniile de studiu relevante pentru Universitate. 
 



 4 

 

 

 

 

 

Art.5.2. Mobilităţile şi  bursele internationale au ca finalitate îmbunătăţirea procesului 
didactic, a cercetării, a serviciilor, precum şi a transferului de cunoştinţe şi tehnologie. 
 
 
Art.5.3. Deplasarea oficială în străinătate a membrilor personalului didactic sau 
administrativ şi a studenţilor se face pe baza Dispoziţiei Rectorului. Cererea pentru această 
deplasare trebuie să fie însoţită de o invitaţie academică. 
 
Art.5.4.  Fiecare facultate are drept componentă esenţială a strategiei sale lărgirea reţelei de 
parteneri în domeniile specifice, precum şi a numărului de acorduri pentru schimburi de 
personal didactic şi de studenţi. 
 
Art.5.5. Facultăţile sunt sprijinite să atragă studenţi şi  doctoranzi străini, inclusiv prin 
organizarea de cursuri şi  alte activităţi didactice şi  ştiinţifice realizate în limbi de circulaţie 
internaţională. 
 
CAPITOLUL VI.   
LECTORATE DE LIMBĂ ROMÂNĂ ŞI LECTORATE DE LIMBI DE CIRCULAŢIE 
INTERNAŢIONALĂ 
 
Art.6.1. Lectoratele de limbă română ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în 
universităţi partenere se organizează pe baza acordurilor culturale inter-guvernamentale 
sau pe baza unor programe de cooperare internaţională. 
 
Art.6.2. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași sprijină dezvoltarea lectoratelor de 
limbă, literatură şi civilizaţie românească în universităţi partenere, incluzând deschiderea de 
noi lectorate. 
 
Art.6.3. Lectoratele de limbi străine din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași se 
organizează pe baze similare cu lectoratele româneşti din universităţile partenere. 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași sprijină activitatea lectoratelor de limbi străine 
în cadrul ei. 
 
CAPITOLUL VII.   
FINANŢARE 
 
Art.7.1. Finanţarea activităţilor de cooperare internaţională se face prin: 

 fonduri alocate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi 
Sportului; 

 fonduri rezultate din activităţi proprii; 
 sponsorizări; 
 fonduri oferite de către Fundaţia Alumni; 
 fonduri provenite din programe internaţionale de învăţământ şi cercetare 

ştiinţifică. 
Art.7.2. În conformitate cu acordurile bilaterale încheiate şi în condiţiile legii, Universitatea 
poate acorda facilităţi de cazare şi masă profesorilor ce vizitează Universitatea în cadrul 
acestor acorduri, precum şi deţinătorilor de titluri onorifice ale Universităţii, pe perioada 
vizitei în universitate. 
 
 
 R E C T O R , 
 
 Profesor univ. dr. Vasile IŞAN 


