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Cu ocazia festivității de începere a anului universitar 2019-2020, Facultatea de Educație Fizică 
și Sport și-a premiat cei mai valoroși studenți sportivi, care au reprezentat România la 
întrecerile internaționale și au concurat pentru obținerea unui loc pe podium sau o calificare în 
competițiile majore internaționale la atletism, scrimă și rugby în 7 feminin.  
Proiectul More than gold, susține cariera dublă a studenților sportivi prin dezvoltarea de linii 
directoare pentru învățământul superior, precum și elaborarea unui material metodologic 
despre cum să se utilizeze cu ușurință activitățile și serviciile deja existente în universitate 
pentru asistență în cariera dublă a sportivilor. 
Coordonatorul proiectului este Universitatea din Letonia, iar dintre parteneri enumerăm: 
Fundación Universitaria San Antonio (Spania), Universidade de Coimbra (Portugalia), 
D’Annunzio University of Chieti–Pescara (Italia) şi  The European Athlete as Student (EAS). 
Proiectul se desfășoară pe durata a doi ani și este co-finanțat de Programul Erasmus+ al Uniunii 
Europene. 
 

Awarding the student-athletes for the opening of the academic year 2019-2020 – 
30.09.2019 

On the occasion of the beginning of the academic year 2019-2020, the Faculty of Physical 
Education and Sport awarded its most valuable student athletes, who represented Romania at 
the international competitions and who competed to obtain a place on the podium or a 
qualification to major international competitions in track and field, fencing and women’s rugby 
7. The project More than gold supports the dual-career of student-athletes by developing 
guidelines for higher education, as we as by elaborating a methodological material about how 
to use easily the existing activities and services in university, for assistance in the dual-career 
of athletes. 
The project coordinator is the University of Latvia, and among the partners, we mention: 
Fundación Universitaria San Antonio (Spain), Universidade de Coimbra (Portugal), 
D’Annunzio University of Chieti–Pescara (Italy) and The European Athlete as Student (EAS). 
The project has the duration of two years and it is co-funded by the Erasmus+ Programme of 
the European Union. 

 

 

 


