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COMUNICAT DE PRESĂ 

Rectorul Universității POLITEHNICA din București  
a fost reales în poziția de Membru al Consiliului de Administrație al  

Agenției Universitare a Francofoniei 
 
 

În perioada 21-24 septembrie, Universitatea Politehnica din București a găzduit 
Săptămâna Mondială a Francofoniei Științifice, un eveniment organizat în 
parteneriat cu Agenția Universitară a Francofoniei (AUF). A fost prima ediție a unei 
ample manifestări care a adunat reprezentanți ai peste 1000 de universități, prezenți atât 
în cadrul UPB, cât și prin mediul online. 

În cadrul evenimentului, au avut loc alegeri pentru numirea membrilor în Consiliul de 
Administrație al AUF. Mihnea Costoiu, rectorul Universității Politehnica din București, 
a fost reales în poziția de membru al Consiliului de Administrație, pentru următorii patru 
ani, votat în unanimitate de universitățile membre cu drept de vot înregistrate la 
Adunarea Generala a AUF. 

Rectorul UPB a declarat „Faptul că am fost reales în această poziție este o confirmare 
a efortului comunității noastre și a comunității academice din România de a sprijini 
colaborarea internațională, diversitatea în educație și proiectele internaționale de 
cercetare științifică. În timpul acestui mandat, am lansat inițiative menite să dezvolte 
aptitudinile antreprenoriale în rândul studenților și am generat oportunități pentru ca 
universitățile să își poată consolida rolul lor de operatori ai dezvoltării economice, 
sociale și culturale. 

Le mulțumesc tuturor pentru votul pe care mi l-au acordat și comunității noastre pentru 
sprijinul continuu pe care îl acordă colaborării internaționale”. 

În cadrul Săptămânii mondiale a Francofoniei Științifice au avut loc mai multe 
evenimente, precum: Cea de-a 18-a Adunare Generală cvadrienală a AUF, 
organizată sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, Conferința miniștrilor 
francofoni ai învățământului superior și cercetării, Prezentarea primei Carte albe 
a Francofoniei științifice, rezultată din consultarea mondială realizată de către AUF 
sau sau Sărbătorirea celei de-a 60-a aniversare a AUF. 
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Despre AUF 

Fondată în 1961, Agenția Universitară a Francofoniei (AUF) este cea mai importantă rețea universitară din 
lume, cu peste 1 000 de unități membre în aproape 120 de țări. AUF este operatorul direct și recunoscut al 
francofoniei în învățământ superior și cercetare. 

Misiunea AUF este de a sprijini instituțiile de învățământ superior și de cercetare și de a acționa în spiritul unei 
francofonii științifice dedicată dezvoltării economice și culturale a societăților. 

AUF dezvoltă proiecte internaționale inovatoare și contribuie la o mai bună integrare profesională a tinerilor și 
la o mai bună dezvoltare a culturii antreprenoriale. www.auf.org. 

 
Despre UPB 

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai mare și cea mai veche universitate tehnică din țară și 
printre cele mai prestigioase universități din România. Tradiția de peste 200 de ani a instituției este legată de 
accelerarea procesului de industrializare în România și în regiune. Astăzi, Universitatea POLITEHNICA din 
București, trece printr-un proces continuu de modernizare, fiind implicată într-un dialog permanent cu marile 
universități din Europa și peste tot în lume. 
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