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In October 2019, the University of Bucharest (UB) formed a university alliance called
CIVIS, together with seven other prominent European universities from across Europe, as part
of the European University Initiative co-funded by the Erasmus+ programme (Université d'AixMarseille - France, National and Kapodistrian University of Athens - Greece, Université Libre de
Bruxelles - Belgium, Autonomous University of Madrid - Spain, Sapienza University of Rome Italy, University of Stockholm -Sweden, and Eberhard Karls University of Tübingen - Germany).
The creation of this alliance of universities was based on the intention of creating a university
integrated space, where students, teachers, researchers and administrative staff may benefit
from mobility and may cooperate as freely as within their home universities.
CIVIS, the European Civic University, became one of the most important goals in the UB’s
Strategy of Internationalization and Modernisation which encourages the civic and local
implication, with a multilingual environment and with a strong emphasis on innovative
pedagogies and cultural exchanges. CIVIS is a far-reaching initiative, which aims to create a
truly unique European interuniversity campus where students, academics, researchers and staff
will move, study and collaborate seamlessly within the alliance. As such, it aims to contribute
actively to the modernization of the European Education Area.
CIVIS Alliance will play the role of a model and try to define a path to unite universities,
in order to increase the opportunities offered to the 384.000 students and 55.000 professors,
researchers and administrative staff of our 8 universities, as well as consolidating our
international position in relation to Africa and the Mediterranean area. CIVIS aims at promoting
values, cultures and European citizenship within the new generations of students. It will promote
quality inclusive education, innovative and integrated educational and research programmes,
regardless the national borders, languages or academic disciplines. CIVIS partner universities
intend to approach planetary challenges, both at local as well as global level : climate and
energy, cities and mobility, health, cultural heritage, digitalization. Partnerships among CIVIS
universities will multiply at all levels, developping teaching and research cooperations. With this
regards, we will facilitate the mobility between our campuses, guaranteeing at the same time the
sustainability of our actions and limiting the impact on the environment. Being a civis university
means acting at local and global level at the same time. From local perspective, we will canalise
our energies in order to have a direct impact on our communities, aiming to strengthen social,
cultural and economic implication and relevance of CIVIS universities at regional level.
Mediterranean Area and Africa will also be at the center of our global strategy. In this respect,
we strongly believe that the future of Europe and of Africa are interconnected. We will make sure
that our universities geographical distribution on the axis Baltic Sea - Mediterranean Sea – Black

Sea, as well as mutual experiences and close relationships with our partners from the South will
generate long term benefits for both continents. Therefore, CIVIS universities aims at becoming
a point of reference regarding the European links with mediterranean and african regions, for
research, education and innovation. One of the major objectives of CIVIS actions is the approach
to the planetary challenges, through 5 hubs for education, research and innovation, whilst UB is
leading the activities dedicated to innovative pedagogies, intending to identify and analyse
innovatice pedagogical practices in order to support the innovation in higher education. UB
intends to support the teaching staff in developping innovative elements and methodologies for
the CIVIS common educational offer, to facilitate the increase their number and to diversify those
using virtual mobility, as well as the creation of the best premises for our students to develop
studying and learning abilitites in a plurilingual environment.
To support the CIVIS Alliance’s objectives, the 8 partner universities intend to make use
of the various actions of the future Erasmus programme. To facilitate the mobility of our university
staff and students, our member universities have signed institutional bilateral Erasmus
agreements between all universities and initiated calls for short term mobilities (KA1, mobility).
CIVIS’s long-term goal is to develop a deep level of European integration, involving joint learning
pathways, development of complementary research facilities and diverse degree turned towards
solving societal challenges at regional, national and international level. These ambitious goals
can be supported through Partnerships for Cooperation (KA2) and Policy support for
development and cooperation (KA3). CIVIS’s long-term goal is to develop a deep level of
European integration, involving joint learning pathways, development of complementary
research facilities and diverse degree pathways turned towards solving societal challenges at
regional, national and international level. These ambitious goals can be supported through
Partnerships for Innovation (KA2) and Support to policy development and Cooperation (KA3).
In addition, we firmly believe that the future of Europe and that of Africa are intertwined.
This is why CIVIS will affirm its vocation as a bridge between Europe, the Mediterranean and
Africa, as part of a long-term commitment, and foster collaboration in education and research
with our Mediterranean and African partners. International mobility projects (such as the existing
KA107) will be crucial in helping us meet this objective.
UB will also continue the cooperation with its traditional European partners (besides
CIVIS, which are strategic partners), collaboration proved to be fruitful along the years, the
students and staff beneficiaries of the mobility in the past being more than satisfied with their
experiences and results acquired. Within the Erasmus programme, UB has more than 400
agreements with European universities that offer opportunities for both students and professors
to carry out study terms, teaching terms, take part in common projects to be implemented in
curricula, intensive courses or activities in thematic networks dedicated to the development of a
graduate domain.
Another important objective of UB for the next period is the participation in more
double/multiple/joint degrees, mainly with CIVIS Partners and with other European universities
as well. There are various initiatives from our partners interested in developing such
programmes with UB, one important impediment being the accreditation of such programmes,
the Romanian laws of education regarding the conferring of joint of multiple diplomas. So far we
are only able to participate in double degree programmes, the students receiving a diploma from
each individual institution participating in the programme.
The UB is a university with academic integrity and concern for critical thinking, a
significant point of reference in society. Through its high standard of the academic endeavor
ensured at the level of all departments, the UB sets forth to become the most important institution
of higher education in Romania.
The main objective of the University of Bucharest is offering higher-quality educational
services and research activities, maintaining competitive standards at an international level, and

manifesting a continuous concerning for ensuring quality, contributing to the development of the
Romanian Society, its European integration and building a European Education Area in the
frame the European Civic University – CIVIS.
As part of CIVIS Alliance, UB will involve the parties concerned with our academic
communities lives in developing and configuring the activities of the consortium. Our students,
researchers, teachers, auxiliary personnel and our partners will actively participate in modelling
CIVIS universities and will contribute to its future. UB, as part of CIVIS Alliance, is strongly
committed to contribute to the creation of a new vision of the European higher education and
will enfold its own long-term actions by pursuing this goal.
***********************************************************************************************************
În octombrie 2019, Universitatea din București (UB) s-a alăturat alianței numite CIVIS,
alături de alte 7 universități de prestrigiu europene, ca parte din European University Iniative cofinanțată de Programul Erasmus+ (Université d'Aix-Marseille-Franța, National and Kapodistrian
University of Athens-Grecia, Université Libre de Bruxelles-Belgia, Autonomous University of
Madrid-Spania, Sapienza University of Rome-Italia, University of Stockholm-Suedia și Eberhard
Karls University of Tübingen-Germania). Crearea acestei alliance de universități are la bază
dorința de a crea un spațiu universitar integrat, în care studenții, cadrele didactice, cercetătorii
și personalul auxiliar se bucură de mobilitate și colaborează la fel de liber precum o fac în
instituțiile de proveniență.
CIVIS, Universitatea Civică Europeană, a devenit unul dintre cele mai importante
obiective ale Strategiei de Internaționalizare a UB, care încurajează implicarea civică și locală,
într-un mediu multilingvist și cu un accent puternic pe pedagogii innovative și schimburi culturale.
CIVIS este o inițiativă de anvergură care țintește să creeze un adevărat campus interuniversitar
unic, unde studenții, profesorii, cercetătorii și personalul administrative să călătorească, să
studieze și să colaboreze perfect în cadrul alianței. Prin urmare, ținta acestuia este de a contribui
activ la modernizarea Spațiului European al Educației. Alianța CIVIS va juca rolul de model și
va defini o modalitate de a uni universitățile, de a spori oportunitățile oferite celor 384.000 de
studenți și 55.000 de profesori, cercetători și membri ai staff-ului administrativ, pe lângă
consolidarea poziției noastre internaționale în raport cu Africa și zona mediteraneană. CIVIS
vizează promovarea valorilor, culturilor și a cetățeniei europene în rândul noilor generații de
studenți. Acesta va promova educația incluzivă de calitate, programe educaționale și de
cercetare inovatoare și integrate, indiferent de granițe, limbi sau discipline academice.
Universitățile partenere doresc să abordeze provocările planetare, atât la nivel local, cât și
global: clima și energia, orașele și mobilitatea, sănătatea, patrimoniul cultural, digitalizarea.
Parteneriatele în cadrul CIVIS se vor multiplica pe toate nivelurile, atât în ceea ce privește
componenta de predare, cât și cea de cercetare. În acest scop, vom facilita mobilitatea între
campusurile noastre, garantând în același timp sustenabilitatea acțiunilor noastre și limitând
impactul asupra mediului. A fi o universitate civică înseamnă a acționa atât la nivel local, cât și
la nivel global. Din perspectivă locală, ne vom direcționa energiile pentru a avea un impact direct
în comunitățile noastre, cu intenția de a întări implicarea și relevanța socială, culturală și
economică a universităților CIVIS la nivel regional. Zona mediteraneană și Africa se vor afla în
centrul strategiei noastre globale. În acest sens, credem cu tărie că viitorul Europei și cel al Africii
sunt interconectate. Ne vom asigura că distribuția geografică a universităților noastre pe axa
Marea Baltică – Marea Mediterană – Marea Neagră, împreună cu experiențele comune și
relațiile strânse cu partenerii noștri din Sud vor genera beneficii pentru ambele continente pe
termen lung. Astfel, CIVIS își propune să devină un punct de referință în ceea ce privește
legăturile europene cu regiunile mediteraneană și africană, în cercetare, educație și inovare.
Unul dintre obiectivele majore al acțiunilor CIVIS este abordarea provocărilor planetare prin

intermediul a cinci hub-uri pentru educație, cercetare și inovare, în timp ce UB coordonează
pachetul de acțiuni dedicat pedagogiilor innovative, urmărind să identifice și să analizeze practici
pedagogice inovative, cu scopul de a sprijini inovația în educația superioară. UB ăși propune
sprijinirea personalului didactic în dezvoltarea unor elemente inovative și metodologii pentru
oferta educațională comună CIVIS, facilitarea creșterii numărului și diversificarea celor care se
bucură de mobilitate virtuală, dar și crearea celor mai bune premise pentru ca studenții să își
poată dezvolta abilitățile de a lucra și studia într-un mediu plurilingvist.
Pentru a sprijini obiectivele Alianței CIVIS, cele 8 universități partenere urmăresc să
fructifice diferitele acțiuni ale viitorului Program Erasmus. Pentru facilitarea mobilității studenților
și personallui, universitățile noastre partenere au semnat acorduri instituționale Erasmus la nivel
bilateral și au inițiat candidaturi de mobilități pe termen scurt (KA1 – mobility). Scopul pe termen
lung al Alianței CIVIS este de a dezvolta o integrare europeană la nivel profund, implicând
metode de învățare commune, dezvoltând facilități de cercetare complementare și diversificând
programele de studii adaptare la rezolvarea provocărilor societății, la nivel regional, national și
international. Aceste obiective ambițioase pot fi sprijinite prin Parteneriate Strategice (KA2) și
Suport pentru dezoltarea politicilor și cooperare (KA3). Pe de altă parte, considerăm cu fermitate
că viitorul Europei și cel al Africii sunt interconectate. Din acest motiv, CIVIS își va afirma vocația
de punte de legătură între partenerii europeni, mediteraneeni și africani. Proiectele de mobilitate
internațională (de tipul acțiunii existente KA107) vor fi cruciale pentru sprijinirea noastră în
atingerea acestui scop.
Universitatea din București va continua cooperările cu partenerii săi tradiționali din
Europa (alții decât cei din CIVIS, care sunt partnerei strategici), colaborări ce s-au dovedit
fructuoase de-a lungul anilor, studenții și personalul beneficiari de mobilități fiind foarte încântați
de experiențele avute și de rezultatele obținute. În cadrul programului Erasmus, UB are mai mult
de 400 de parteneriate încheiate cu universități europene care oferă oportunități atât pentru
studenți cât și pentru profesori pentru a efectua stagii de studii și de predare, în cadrul cărora
pot participa la proiecte comune de implementat în curricula, cursuri intensive sau activități în
cadrul rețelelor tematice dedicate dezvoltării domeniului universitar.
Un alt obiectiv important al UB pentru perioada următoare, obiectiv comun cu partnerii
CIVIS, este dezvoltarea de programe de deiplomă dublă/multiplă/comună, în special cu
partenerii CIVIS, dar și cu alte universități europene de asemenea. Există deja mai multe
inițiative de dezvoltarea unor astfel de programme în Universitatea din București, dar un
impediment important în acreditarea acestora în România îl reprezintă.

