
 
ANUNȚ 

În atenția Școlilor doctorale din cadrul IOSUD – Universitatea din Craiova 
 

 
Universitatea din Craiova, în colaborare cu partenerii internaționali din consorțiul UNIVERS, lansează 
proiectul adresat studenților doctoranzi: 
 

EUROPEAN CROSS-BORDER DOCTORIALS 
 

Proiectul își propune să contribuie la dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor din 
toate domeniile de studiu și va avea ca finalitate selectarea unei echipe reprezentative a instituției care 
va participa la un colocviu internațional proiectat să se deruleze în Franța*, în perioada 5-10 iulie 2021.  

*Deplasarea va depinde de evoluția condițiilor epidemiologice, fiind luată în calcul și varianta unui colocviu online. 

 
Programul colocviului internațional va cuprinde:  

 O competiție de proiecte antreprenoriale propuse de echipe formate din doctoranzii 
participanți, proiecte care să cuprindă idei inovative din domenii diferite de activitate care s-ar 
putea dezvolta de doctoranzi sub forma unor viitoare afaceri. 

 Conferințe susținute de specialiști, pe teme de interes, precum: Motivation, leadership and 
teamwork; Marketing and market; Design thinking; Transversal skills; Tools for a proper 
communication. 

 Testimonies – povești de succes prezentate de antreprenori care au reușit să transforme ideile 
în afaceri implementate pe piață.  

 
Instituții participante: Universität Chemnitz (Germania), Universtatea din Craiova (România), University 
of Ruse Angel Kanchev (Bulgaria), Bialystock University (Polonia), Universitad Girona (Spania), Rezekne 
Academy of Technologies (Estonia), Université de Perpignan (Franța), Université de Montpellier (Franța), 
Collège Doctoral de Toulouse (Franța), Collège Doctoral LR (Franța). 
 
Pentru pregătirea participării la această activitate internațională,  
Universitatea din Craiova anunță lansarea unei competiții interne pentru studenții doctoranzi. 
Pot participa doctoranzi de la toate școlile doctorale afiliate la IOSUD – Universitatea din Craiova, care: 

 Au competențe lingvistice (scris/vorbit) de limba engleză; 
 Au o idee de proiect antreprenorial pe care vor fi invitați să o prezinte în fața unei comisii 

interne. 
 
Doctoranzii doritori să participe la această competiție internă sunt invitați să își exprime interesul de 
participare, prin e-mail,  la adresa liliana.gutulescu@edu.ucv.ro , până vineri, 21 mai,  2021.  
Informații suplimentare pot să fie gasite la adresa  https://www.college-doctoral.fr/actualites/274-
european-cross-border-doctorials-from-5th-to-10th-july-2021  sau pot sa fie solicitate la Prorectoratul 
Cercetare științifică și relații cu mediul economic. 
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EUROPEAN 
CROSS-BORDER 
DOCTORIALS
A WHOLE WEEK  
OF ENTREPRENEURIAL EMULATIONS : 
creativity, innovation, training, networking ... 

 

 
From 5th to  

10th July, 2021

  12 European Universities

• workshop trainings
• working groups,
• conferences
• testimonies

ONLINE EVENT

EUROPEAN CROSS-BORDER  
DOCTORIALS 

A WHOLE WEEK OF ENTREPRENEURIAL EMULATIONS 

The Doctorials are an event dedicated to the creation of entrepreneurial 
and innovative projects organized by numerous universities in France in 
partnership with companies that allow PhD students to meet with the 
business world.

European Cross-border Doctorials are organized by the Languedoc-
Roussillon Doctoral College in partnership with 12 European universities. 
They are held entirely on line and exclusively in English.

The objective is to allow PhD students from various disciplines and several 
European universities to familiarize themselves, before the end of their 
thesis, with the workings of the world of entrepreneurship; business and 
innovating creation in a completely multidisciplinary, multicultural and 
international context


