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REGULAMENT  
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A DEPARTAMENTULUI  

DE RELAŢII INTERNAŢIONALE  
 

 
Capitolul 1 – DISPOZIŢII GENERALE 

 
Art.1. Departamentul de Relaţii Internaţionale face parte integrantă din structura 
Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad şi îşi propune să coordoneze procesul de 
internaţionalizare a activităţii academice a universităţii. 
 
Art.2. Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare a Departamentului 
de Relaţii Internaţionale. 
  
Art.3. Activitatea Departamentului de Relaţii Internaţionale se desfăşoară conform Legii 
Educaţiei nr. 1/2011, legilor în vigoare, a Cartei Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, 
a regulamentelor interne şi a prezentului regulament, care poate fi modificat şi completat prin 
hotărâri ale Senatului universităţii şi ale Consiliului de administraţie. 
 

Capitolul 2 – STRUCTURA DEPARTAMENTULUI 
 
Art.4. Structura departamentului este stabilită de Senat, prin organigrama universităţii, 
avizată conform de către Consiliul de Administraţie. 

a) Departamentul de Relaţii Internaţionale este condus de un director de departament 
aflat în subordinea directă a Rectorului din punct de vedere al activităţii academice şi 
al Preşedintelui Consiliului de Administraţie din punct de vedere administrativ şi 
financiar. 

b) Departamentul de Relaţii Internaţionale are în componenţa sa Biroul de Programe 
Comunitare şi Departamentul FEDE.  

c) Biroul de Programe Comunitare a fost organizat pe baza Ordinului Ministrului nr. 
4284/07.06.2005 şi funcţionează pe baza unui regulament şi a unei metodologii de 
lucru proprii, aprobate de Senatul Universităţii şi avizată conform de către Consiliul de 
Administraţie. 

d) Departamentul FEDE este responsabil cu organizarea şi susţinerea cursurilor şi a 
examenelor Federaţiei Şcolilor Superioare Europene (F.E.D.E.) şi funcţionează pe baza 
reglementărilor impuse de conducerea FEDE la nivel internaţional. 

 
Art.5. Din structura Departamentului de Relaţii Internaţionale fac parte şi responsabilii cu 
relaţiile internaţionale la nivelul facultăţilor numiţi prin decizia decanului facultăţii la fiecare 
început de an universitar.  
 
Art.6. Membrii Departamentului de Relaţii Internaţionale se întrunesc în şedinţe de lucru, la 
convocarea directorului de departament, ori de câte ori este nevoie sau la propunerea oricărui 
membru al colectivului departamentului, dar nu mai puţin de o dată pe lună. 
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Art.7. Departamentul de Relaţii Internaţionale se află în următoarele tipuri de relaţii: 
a) ierarhice – se subordonează direct Rectorului din punct de vedere academic şi 

Preşedintelui Consiliului de Administraţie din punct de vedere administrativ şi 
financiar; 

b) de colaborare – colaborează cu celelalte structuri ale universităţii (facultăţi, 
departamente, servicii, etc.); 

c) de reprezentare – poate reprezenta universitatea în relaţiile cu instituţiile partenere 
din străinătate, cu Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul 
Educaţiei şi Formării Profesionale şi cu alte organisme la care universitatea este 
afiliată, în baza unui mandat special. 

 
Capitolul 3 – MISIUNE ŞI OBIECTIVE 

 
Art.8. Misiunea fundamentală a Departamentului de Relaţii Internaţionale este în 
concordanţă cu misiunea Universităţii de întărire a participării la schimbul internaţional de 
valori, prin cooperare internaţională, pentru afirmarea apartenenţei la Spaţiul European al 
Învăţământului Superior şi la Spaţiul European al Cercetării. Departamentului de Relaţii 
Internaţionale îi revine misiunea de a asigura derularea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare 
academică ale Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad cu universităţi, instituţii de 
cercetare, instituţii culturale şi sociale din Europa şi întreaga lume. 
 
Art.9. Departamentul de Relaţii internaţionale va sprijini şi promova activităţile de integrare, 
cooperare europeană şi internaţională, de acces la educaţie pe tot parcursul vieţii, participând 
la realizarea acestora.  
 
Art.10. Obiectivul principal al departamentului de Relaţii Internaţionale este acela de a 
susţine politica de internaţionalizare a Universităţii şi promovare a imaginii acesteia, ca 
instituţie de educaţie, ştiinţă şi cultură, atât în spaţiul european, cât şi la nivel global.  
 
Art.11. Obiectivele generale ale departamentului sunt: 

a) Elaborarea strategiei Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad în domeniul 
relaţiilor internaţionale; 

b) Intensificarea cooperărilor cu instituţii de învăţământ din străinătate prin menţinerea 
şi dezvoltarea relaţiilor cu universităţile sau organizaţiile partenere şi stabilirea unor 
noi colaborări, atât la nivel european, cât şi internaţional;  

c) Creşterea vizibilităţii internaţionale a UVVG prin organizarea de simpozioane, 
conferinţe şi şcoli de vară cu participare internaţională, editarea unor publicaţii de 
valoare, precum şi îmbunătăţirea site-ului departamentului care să reflecte întreaga 
activitate internaţională a UVVG; 

d) Sporirea prestigiului universităţii prin diseminarea rezultatelor obţinute de către 
comunitatea universitară internaţională; 

e) Facilitarea mobilităţilor inter-universitare în contextul în care mobilitatea cadrelor 
didactice, a studenţilor şi a absolvenţilor este unul dintre elementele importante ale 
Procesului Bologna, influenţând calitatea învăţământului superior şi a cercetării, la 
standarde europene; 

f) Dezvoltarea de programe de studiu  în comun între UVVG şi universităţi europene sau 
din  întreaga lume (joint degrees);  

g) Invitarea de specialişti din alte ţări în calitate de visiting profesor; 
h) Participarea unui număr cât mai mare de cadre didactice la conferinţe internaţionale 

de renume în calitate de keynote speaker; 
i) Participarea la programe europene şi internaţionale finanţate de Uniunea Europeană 

sau alte organisme; 



 3 

j) Afilierea Universităţii la noi organisme internaţionale, atât academice, cât şi 
profesionale; 

k) Dezvoltarea activităţii Departamentului FEDE prin implementarea unor noi cursuri; 
l) Dezvoltarea reţelei de centre culturale internaţionale ale Universităţii; 
m) Dezvoltarea laturii multiculturale a universităţii prin organizarea de manifestări 

cultural-educative; 
n) Atragerea unui număr cât mai mare de studenţi străini pentru programele de studiu 

organizate de  facultăţile universităţii. 
 

Capitolul 4 – RESPONSABILITĂŢI 
 
Art.12. Directorul de departament realizează managementul şi conducerea operativă a 
departamentului. 
 
Art. 13. Directorul de departament are următoarele responsabilităţi: 

a) Organizează şi conduce şedinţele departamentului şi aplică hotărârile Senatului 
universitar, ale Consiliului de administraţie, precum şi deciziile rectorului şi ale 
preşedintelui Consiliului de administraţie; 

b) Elaborează planul strategic de dezvoltare a departamentului şi planurile operaţionale 
anuale şi asigură îndeplinirea acestora; 

c) Reprezentarea universităţii în relaţiile cu instituţiile partenere din străinătate şi cu alte 
organisme la care universitatea este afiliată, în baza unui mandat special; 

d) Răspunde de calitatea activităţilor derulate la nivelul departamentului; 
e) Asigură adoptarea măsurilor specifice care se impun în vederea realizării integrale a 

obiectivelor de activitate a departamentului; 
f) Răspunde de întocmirea corectă şi la timp a documentelor solicitate de conducerea 

universităţii; 
g) Stabileşte relaţiile de colaborare cu facultăţile şi departamentele universităţii; 
h) Răspunde de derularea în bune condiţii a mobilităţilor studenţeşti şi a cadrelor 

didactice; 
i) Stabileşte atribuţiile şi competenţele membrilor departamentului; 
j) Elaborează şi avizează fişa postului a personalului din cadrul departamentului; 
k) Asigură reaspectarea eticii şi deontologiei profesionale la nivelul departamentului; 
l) Răspunde de pagina web a departamentului. 

 
Art.14. Atribuţiile personalului Departamentului de Relaţii Internaţionale sunt stabilite prin 
fişa postului. 

Capitolul 5 – ATRIBUŢII ŞI ACTIVITĂŢI 
 
Art.15. Principalele atribuţii şi activităţi desfăşurate în  Departamentul de Relaţii 
Internaţionale, în concordanţă cu domeniile sale de competenţă, sunt: 

a) Aplicarea strategiei Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad în domeniul relaţiilor 
internaţionale; 

b) Sprijinirea participării active a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad la 
programele europene;  

c) Sprijinirea participării active a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad la 
programele şi acţiunile organismelor internaţionale la care universitatea este afiliată; 

d) Monitorizarea activităţilor derulate de către universitate în cadrul Programului 
sectorial Life Long Learning Programe – Erasmus şi colaborarea cu Departamentul 
Financiar - Contabil în scopul gestionării corecte a  fondurilor europene alocate; 

e) Gestionarea informaţiilor cu privire la programele şi proiectele internaţionale la care 
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad este coordonator sau partener; 
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f) Colaborarea  şi participarea la activităţile specifice organizate sub egida francofoniei de 
către universitate, parteneri, centrele şi serviciile culturale, Agenţia Universitară a 
Francofoniei (AUF), Centrul Cultural Francez din Timişoara, Ambasada Republicii 
Franceze la Bucureşti etc. 

g) Colaborarea cu Departamentul de limbi moderne în scopul organizării de cursuri de 
limbi străine pentru cadrele didactice ale universităţii;  

h) Gestionarea evidenţei, difuzarea informaţiilor şi monitorizarea burselor în străinătate 
pentru studenţi, cadre didactice şi personal, prin ofertele lansate de: Centrul  Naţional 
al Burselor de Studii în Străinătate (C.N.B.S.S.), AUF, DAAD, Programul Fulbright, etc. 

i) Participarea la seminarii, conferinţe şi alte reuniuni de informare şi formare pe 
probleme specifice activităţii Departamentului de Relaţii Internaţionale; 

j) Păstrarea şi arhivarea tuturor informaţiilor şi documentelor justificative privind 
derularea programelor comunitare, privind activitatea de cooperare internaţională a 
Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad; 

k) Comunicarea permanentă cu departamentele similare din universităţile partenere în 
vederea menţinerii şi dezvoltării relaţiilor cu omologii din aceste instituţii; 

l) Colaborarea în recrutarea studenţilor internaţionali şi orientarea acestora spre 
facultăţile  şi departamentele corespunzătoare; 

m) Colaborarea cu Biroul pentru studenţi străini; 
n) Diseminarea de informaţii privind calendarul acţiunilor şi apelurilor de propuneri de la 

nivel internaţional; 
o) Actualizarea permanentă a bazei de date privind parteneriatele şi acordurile de 

cooperare încheiate de Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad cu instituţii din 
străinătate; 

p) Colaborarea cu organismele studenţeşti pentru integrarea studenţilor străini în 
activităţile universităţii şi mediul cultural românesc; 

q) Colaborarea cu centrele culturale internaţionale din cadrul universităţii; 
r) Sprijinirea organizării de manifestări internaţionale în cadrul universităţii; 
s) Asigurarea vizibilităţii naţionale şi internaţionale prin actualizarea permanenta a site-

ului departamentului; 
t) Emiterea delegaţiilor în limba engleză pentru personalul academic şi personalul din 

structura administrativă, în baza unui referat aprobat de către Rector/Preşedintele 
Consiliului de Administraţie. 

 
Capitolul 6 – DISPOZIŢII FINALE 

 
Art.13.  Modificarea prezentului regulament se face cu aprobarea Senatului Universităţii de 
Vest „Vasile Goldiş” din Arad, după obţinerea avizului conform al Consiliului de Administraţie. 
 
Art.14. Prezentul regulament a fost avizat conform în şedinţa Consiliului de Administraţie din 
data de 23.11.2011 şi aprobat de Senatul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad în 
şedinţa din data de 25.11.2011. 
     
 

RECTOR, 
Prof.univ.dr. AUREL ARDELEAN 

 
 


