
  

  

 

Stimată doamnă/ Stimate domn,  

 

Departamentul de Relaţii Internaţionale al Universităţii de Vest din Timişoara are 

onoarea să vă invite la conferinţa “International mobility for students with disabilities: 

challenges and opportunities”, organizată în data de 2 iunie 2016, în amfiteatrul A01 din 

clădirea centrală (Bd. Vasile Pârvan, nr. 4, Timişoara). Aceasta face parte din demersul comun 

al unui consorţiu de universităţi din România, Norvegia, Spania şi Ungaria, ale cărui acţiuni 

vizează sprijinirea dezvoltării personale şi profesionale a studenţilor cu dizabilităţi prin 

asigurarea suportului instituţional necesar în vederea realizării de mobilităţi internaţionale de 

studiu. 

 În cadrul conferinţei vor fi prezentate rezultatele proiectului Institutional change for 

International Exchange of Students with Disabilities finanţat prin Mecanismul Financiar al 

Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014, coordonat de Universitatea de Vest din 

Timişoara şi realizat împreună cu Universitatea din Agder, Universitatea din A Coruna şi 

Universitatea din Szeged. 

 Sperăm să ne fiţi alături în număr cât mai mare pentru a putea afla care e rolul fiecăruia 

dintre noi în asigurarea unui acces egal al tuturor studenţilor la oportunităţile oferite de 

mobilităţile internaţionale de studiu. 

 Vă rugăm să găsiţi alăturat programul conferinţei şi vă stăm la dispoziţie pentru 

informaţii suplimentare! 

 Cu respect, 

 Andra-Mirona Dragotesc 

 Departamentul de Relaţii Internaţionale, Universitatea de Vest din Timişoara 

 



  

  

 

 

International Mobility for Students With Disabilities: Challenges and Opportunities* 

Programul Conferinţei, joi, 2 iunie 2016 

Locaţie: Amfiteatrul A01, clădirea centrală a UVT 

09:30 – 10:00 – Înregistrarea participanţilor şi oportunităţi de networking 

 

10:00 – 11:15 – Sesiunea de deschidere a conferinţei 

- Cuvânt de început din partea Universităţii de Vest din Timişoara 

- Prezentarea obiectivelor şi componentelor proiectului 

- Scurtă prezentare a instituţiilor de învăţământ superior participante şi rolului lor în proiect 

- Vocea studenţilor 

11:15 – 11:45  –  Pauză de cafea şi oportunităţi de networking 

11:45 – 12:30 – Prezentare “State of the Art report” concerning the issue of internationalization and social 

equity in regards to students with disabilities – Universitatea din Szeged, Ungaria 

12:30 – 13:15 – Prezentare “Evaluation tool for HEIs’ services and support to international mobilities for 

students with disabilities” – Universitatea din Agder, Norvegia  

13:15 – 14:30 – Prânz şi oportunităţi de networking (locaţia conferinţei) 

14:30 – 15:15 – Prezentare “Manual on institutional change for international exchange of students with 

disabilities” -  Universitatea de Vest din Timişoara, România  

15:15 – 16:00 – Prezentare “White Paper” on the situation of international mobilities for students with 

disabilities) – Universitatea din A Coruna, Spania 

 

*conferinţa se va desfăşura complet în limba engleză. 


