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Strategia de internaționalizare a Facultății de Științe Sociale
2016-2020
De la înființarea diferitelor programe de schimb pentru studenți în spațiul universitar
european la sfârșitul anilor 1990, Facultatea de Științe Sociale (FSS) a atras un număr substanțial
de personalități și cercetători la nivel național și internațional în activitățile și programele sale și
a dezvoltat și încurajat contant schimbul de studenți cu universități din spațiul european în
fiecare an (Franța, Grecia, Spania, Cehia, Italia, Spania, Germania, Cehia, Polonia Turcia) etc.
Facultatea de Științe Sociale reprezintă o instituție academică cu un caracter unic,
oferta sa academică (nivel licență, master și doctorat) acoperind aproape toate domeniile socialumaniste printr-o abordare multi și interdisciplinară. Oferind o gamă completă de oportunități și
responsabilități pentru a răspunde provocărilor actuale, specializările facultății avansează
abordari noi ale relației dintre interesul public - societatea civilă și sectorul privat, dar și în
direcția internaționalizării programelor de studii la nivel de licență, master și doctorat având în
vedere structura prezentată mai jos
Fig. 1 DOMENII ȘI PROGRAME DE STUDIU LICENȚĂ IULIE 2016
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Fig. 2 DOMENII ȘI PROGRAME DE STUDIU MASTER 2016
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Fig. 3 DOMENII DOCTORAT 2016
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Forma și conținutul cursurilor sunt îmbunătățite în mod regulat pentru a acoperi
nevoilor pieței forței de muncă și solicitărilor comunității europene și internaționale. Echipa FSS
(cadrele didactice și personalul de cercetare și administrativ) este dedicată îndeplinirii misiunii
sale de învățământ în concordanță cu exigențele excelenței academice europene și internaționale
și își propune:
Obiectivul 1. Internaționalizarea curriculară a ofertei educaționale a Facultății de Științe
Sociale
O.1.1. FSS va dezvolta și promova programe în limbi de circulație internațională în funcție de
necesitățile pieței și de solicitările potențialilor angajatori
O.1.2. Dezvoltarea și implementarea extra-curriculară de școli de vară, conferințe/
simpozioane/ workshop-uri/ programe de plasament internaționale
O.1.3. Dezvoltarea și implementarea extra-curriculară a unor cursuri/ prelegeri publice/
workshop-uri internaționale în system “joint session” și “live session” (cu ajutorul facilităților
multimedia, conexiuni live internet) cu partenerii instituționali internaționali
O.1.4. Dezvoltarea și implementarea extra-curriculară a unor programe de voluntariat și
internship pentru studenții internaționali în conformitate cu oferta educațională a FSS

Fig. 4 Internaționalizarea curriculară a ofertei educaționale a Facultății de Științe Sociale
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Obiectivul 2. Creșterea numărul de studenți din spațiul extra-comunitar în cadrul
Facultății de Științe Sociale
O.2.1. Creșterea potențialului de recrutare și a numărului de studenți din Asia, Africa și America
Latină
O.2.2. Extinderea rețelei de colaborare cu parteneri din spațiul extra-comunitar (Asia, Africa și
America Latină)
O.2.3. Oferirea de consultanță și consigliere în domeniul științelor sociale și umaniste pentru
studenții care urmează cursurile Departamentului pentru Limbi Moderne Aplicate al Universității
din Craiova
O.2.4. Implicarea studenților care urmează cursurile Departamentului pentru Limbi Moderne
Aplicate al Universității din Craiova în activitățile, evenimentele și programele extra-curriculare
ale FSS

Fig. 5 Creșterea numărul de studenți din spațiul extra-comunitar în cadrul Facultății de
Științe Sociale

Obiectivul 3. Dezvoltarea profesională și vizibilitatea internațională a Facultății de Științe
Sociale
O.3.1. FSS va dezvolta și promova programe mobilitate și schimburi academic pentru studenți
și cadre didactice spre universități, facultăți, centre de cercetare și institute din străinătate
O.3.2. FSS va dezvolta, susține și promova participarea studenților și cadrelor didactice la
evenimente cu caracter academic din străinătate

Fig. 6 Dezvoltarea profesională și vizibilitatea internațională a Facultății de Științe Sociale
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