Stimată Doamnă Decan,
Stimate Domnule Decan,

Centrul pentru Relaţii Internaţionale şi Imagine Academică al Universităţii Spiru Haret
lansează Concursul Universitar Internaţional marca Konica Minolta Austria, ediţia 2017-2018,
studenţilor şi masteranzilor haretişti.
Scopul concursului constă în formarea unor echipe de studenţi, masteranzi ce vor analiza,
discuta şi propune alternative inovative, sustenabile unei mai bune comunicări şi organizări a
universităţii în relaţia sa cu mediul (personal, studenţi, infrastructură, investitori, organisme
naţionale şi asociaţii internaţionale, etc.).
La ediţia trecută au participat 14 echipe de studenţi, de la 7 universităţi, din 4 ţări, iar în
faza internaţională a concursului au ajuns următoarele universităţi: Universitatea din Valencia
(Spania), Universitatea Liberă din Varna (Bulgaria), Universitatea de Tehnologie din Vaal
(Africa de Sud) şi Universitatea de Tehnologie Eindhoven (Olanda).
Vor fi premiate cele mai bune propuneri la nivel naţional şi internaţional.
Se sugerează 3 posibile zone pentru analiză:
1. Ciclul de viață al studenților: Toate procesele administrative legate de viaţa
academică a studenţilor.
2. Servicii academice și învățare: Aici se pot analiza transmiterea și schimbul de
informații și cunoștințe dintre personalul didactic și studenți.
3. Viaţa în campus/oraş şi/sau servicii pentru studenţi: Activități / servicii dezvoltate
sau oferite de o universitate, de exemplu: cazare, biblioteci, transport, activități
culturale, sport, etc.
Echipele trebuie să aibă între 3 şi 5 participanţi şi pot să includă un membru din cadrul
personalului administrativ sau didactic al universităţii, dar nu este obligatoriu.
În prima etapă, un Juriu naţional va selecta cea mai bună echipa naţională din rândul
tuturor universităţilor naţionale participante din fiecare ţară. În a doua etapă, selecţia campionilor
internaţionali va fi făcută de către un Juriu internaţional.
Premiul pentru Echipa Naţională câştigătoare constă într-o vizită de 3 zile într-o
capitală europeană, împreună cu o invitaţie la ceremonia Internaţională de
Premiere.

Premiul pentru Echipa Internaţională câştigătoare constă într-o vizită de 3 zile la
festivalul Pionierilor din Viena, în mai 2018 (sunt acoperite costurile cu avionul,
cazarea la hotel şi transportul intern).
Date importante:






Aplicaţiile pentru concurs se fac până la data: 15.12.2017
Deadline pentru Depunere proiecte până la data: 28.02.2018
Ceremonia Naţională de Premiere: martie 2018
Ceremonia Internaţională de Premiere: aprilie 2018
Festivalul Pionierilor – Viena: mai 2018

Mai multe informaţii găsiţi în broşura ataşată şi accesând link-urile:
http://relatii-internationale.spiruharet.ro/ro/2017/05/17/konica-minolta-concursuniversitar-international/
http://iuc.konicaminolta.eu/

