PLANUL STRATEGIC AL PRORECTORATULUI DE RELAŢII INTERNAŢIONALE
2020 – 2027

I.

”Universitatea internațională” într-o lume imobilă: internaționalizarea în contextul
epidemiologic actual

Pandemia declanșată de COVID-19 și implicațiile sale sunt de departe cea mai mare provocare
adresată umanității în momentul de față. Impactul său asupra tuturor aspectelor vieții noastre a
determinat schimbarea modului de viață, a activitatii si a relațiilor interpersonale.
Domeniul învățământului superior, inclusiv cooperarea internațională, a avut de asemenea de
suferit.
Prima reacție a statelor la izbucnirea pandemiei a fost închiderea granițelor urmată curând de
închiderea școlilor și partial a universităților, și de trecerea procesului de învățământ în sistem online.
În cazul universităților suspendarea cursurilor ”fizice” și trecerea în sistem online a reprezentat un test
pentru aceste instituții și pentru abilitatea lor de a se adapta rapid la noua realitate impusă de COVID.
Toate măsurile impuse de pandemie au avut un efect major asupra cooperării internaționale,
rezultând în reducerea acesteia până la stagnare.
Extinderea pandemiei și închiderea granițelor a avut un efect negativ asupra mobilității
internationale a studenților și cadrelor didactice. Această situație nouă și fără precedent a pus
universitățile în situația de a adopta în timp foarte scurt măsuri rapide pentru coordonarea activităților
de internaționalizare. Menținerea contactelor, interacțiunea cu partenerii și cooperarea au trebuit
regândite și, având în vedere că situația încă nu este clară, se impune redefinirea strategiilor de
internaționalizare și ale planurilor operaționale.
O componenta importanta a internaționalizarii este strâns legată de reformele implementate în
multe țări în ultimul deceniu pentru o mai mare transparență și compatibilitate a sistemelor de educație
superioară, respectiv fie restructurarea structurilor lor academice, fie prin convergența instrumentelor
utilizate pentru recunoașterea și echivalarea creditelor obținute într-o altă instituție. În acest sens, rolul
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primordial l-a jucat Declarația de la Bologna care a dus la stabilirea unor sisteme de credite compatibile
cu Sistemul de Credite Transferabile European (ECTS). Procesul Bologna are ca scop suprem să
stabilească instrumente pan-europene de transparență, în care un rol crucial este jucat de ECTS.
Sistemul European de Credite Transferabile este un sistem centrat pe student care are la bază volumul
de muncă al studentului necesar pentru a îndeplini obiectivele unui program care are ca scop final
rezultatele învățării și dobândirea unor anumite competențe. Tot în acest context, a apărut Suplimentul
la diplomă ca un instrument pentru implementarea Convenției de Recunoaștere de la Lisabona din
2005.
O a doua formă a internaționalizării constă în incorporarea dimensiunilor interculturale și
internaționale în curricula, în activitățile de predare, în cercetare și în activitatea extracuriculară a
instituțiilor de învățământ superior pentru a ajuta studenții să dobândească și să își dezvolte aptitudinile
internaționale fără a-și părăsi țara. Această formă de internaționalizare – accentul pus pe conținutul
programelor și modul în care sunt transmise studenților – se numește ”internaționalizare acasă”, un
termen care a luat naștere ca răspuns la accentul care s-a pus pe mobilitatea studenților și al
personalului pentru a scoate in evidenta aspecte ale internaționalizării care se desfășoară în
universitatea de origine. Din punct de vedere al politicii de internaționalizare, acest aspect este esențial
pentru formarea unor absolventi cu experiență internațională în condițiile în care majoritatea
covârșitoare a studenților nu participă în mod direct la o mobilitate internațională. O componentă cheie
a internaționalizării acasă o reprezintă adaptarea curriculei prin alinierea și compatibilizarea
curriculelor instituțiilor de învățământ superior de același profil din diverse state europene.
A treia formă de internaționalizare o reprezintă mobilitatea transnațională a studentilor. Mobilitatea
internațională face parte din politicile cheie ale universității, fie din perspectiva trimiterii studenților și
personalului în alte țări, fie prin atragerea de studenți, cercetători, personal din alte țări. O parte
semnificativă a mobilității internaționale o reprezintă mobilitatea studenților prin programul
Erasmus+. Programul Erasmus a fost înființat în 1987 de către Comisia Europeană iar obiectivul său
principal este acela de a încuraja și a promova mobilitatea academică a studenților și personalului din
universități. Personalul didactic și cel auxiliar contribuie, de asemenea la acest proces, prin intermediul
mobilităților de predare, respectiv de formare, în instituții partenere.
Modificarile impuse de către pandemie au ridicat, în primul rând unele întrebări la care
universitățile trebuie să fie pregătite să răspundă și cărora trebuie să li se găsească o soluție:




Cum se adaptează potențialii studenți internaționali la învățământul online?
Ce informații doresc potențialii studenți internaționali să primească de la universități?
Cum răspund universitățile crizei declanașate de coronavirus și cum își adaptează strategia de
atragere și recrutare a noilor studenți internaționali?
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Când estimează universitățile că se va relua învățământul on site și ce modificări va suferi
acesta?
Cum vor implementa universitățile o tranziție eficientă și sigură către învățământul on site?
Ce fel de efecte financiare va avea criza asupra universităților?

Redefinirea cooperării internaționale

Pandemia declanșată de COVID-19 și măsurile adoptate ca urmare a pandemiei au afectat negativ
programele de mobilități internaționale și recrutarea de studenți internaționali. Universitățile si-au
adaptat instrumentele și mecanismele de cooperare internațională la noua realitate.
Primul obiectiv al universității noastre a fost să mențină legătura cu partenerii internaționali și să
redefinească cooperarea internațională. Astfel, am introdus întâlnirile online, participările online la
conferințe și seminarii si webinare online. Această adaptare a fost facilitată de utilizarea unor noi
tehnologii de comunicare (Zoom) și de creșterea masivă a rolului departamentelor de IT în
universitatea noastra.
Ca rezultat, pe plan international, universitatea a demarat procesul de digitalizare a organizării
mobilităților, incluzând:






înlocuirea activităților în format letric cu cele în format digital,
reducerea poverii administrative pentru studenți și angajați,
crearea unei infrastructuri publice accesibile tuturor angajaților din toate departamentele (
implementarea unei infrastructuri digitale care să faciliteze munca administrativa și cooperarea
online a diverselor departamente din universitate),
includerea instrumentelor de mobilitate digitala și mobilitate combinată (blended mobility).

Situația creată de COVID-19 este și o oportunitate de a ne adapta mai repede la noua realitate, prin
introducerea documentelor electronice și simplificarea procedurilor administrative. Și nu în ultimul
rând, aceste noi modalități vor duce la scurtarea timpului necesar organizării programelor de schimburi
de studenți.
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II.

Obiective strategice

Obiectivul 1: creșterea profilului și a reputației internaționale
Activitatea Prorectoratului de Relații Internaționale se va axa în principal pe:
- dezvoltarea parteneriatelor existente, asigurându-ne că aduc beneficii reciproce
- dezvoltarea rețelelor geografice si tematice cu partenerii noștri
- încheierea de noi parteneriate instituționale cu universități, organizații non profit, organisme
internaționale ale căror priorități strategice și/sau academice corespund cu cele ale universității noastre
- analizarea oportunității dezvoltării unui număr de programe de cooperare (joint programmes ) în
special în domeniul cercetării și al studiilor doctorale.
- promovarea și diseminarea activității noastre internaționale prin toate mijloacele de comunicare
- facilitarea și sprijinirea atât a evenimentelor și conferințelor interne cât și cele externe care să reflecte
activitatea noastră internațională și să atragă cadre didactice visiting, astfel contribuind la creșterea
reputației și a profilului universității.
Obiectivul 2: dezvoltarea unei universități mobile, cu conștiință globală
Ne vom axa pe dezvoltarea mobilităților de studiu și plasament Erasmus+ prin creșterea și
diversificarea numărului de studenți de la toate nivelele de studiu. Aceasta presupune:
-

crearea mai multor mobilități pe termen scurt care să permita studenților să participle la
plasamente și să dobândească noi abilități practice
dezvoltarea mobilităților desfășurate prin intermediul cooperării digitale cu partenerii noștri
internaționali.
creșterea mobilității studenților doctoranzi și dezvoltarea unor doctorate în cotutelă cu parteneri
externi
atragerea unui număr cât mai mare de studenți internaționali și creșterea calității acestor
studenți printr-o selecție atentă bazată pe performanțele lor academice
internaționalizarea curriculei prin internaționalizarea personalului didactic; participarea
propriilor cadre didactice și auxiliare la seminare internaționale și atragerea de cadre didactice
de la alte universități
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-

promovarea mobilităților cadrelor auxiliare prin participarea lor la cursuri de perfecționare
internaționale, cee ce le va permite să participle la schimburi interculturale
îmbunătățirea comunicării și coordonării activităților internaționale în întreaga universitate prin
diseminarea eficientă a tuturor oportunităților
Obiectivul 3: dezvoltarea cercetării științifice și alinierea ei la cerințele globale
În strânsă colaborare cu Prorectoratul pentru Cercetare vom prioritiza cooperarea internațională
care vizează domeniile de cercetare prioritare. Aceasta va include:
- parteneriate bilaterale între centre de cercetare individuale, cât și promovarea rețelelor de
cercetare multilaterale în anumite zone de excelență.
- descoperirea de noi oportunități de schimb de informații și cunoștințe prin intermediul
rețelelor noastre internaționale
- implicarea în cercetarea care are un puternic impact social și aplicabilitate reală în viața de zi
cu zi.
Obiectivul 4: întărirea implicării pe plan european

Susținerea și dezvoltarea parteneriatelor cu țările membre ale Uniunii Europene este unul dintre
obiectivele cheie ale internaționalizării universitatii noastre. Modalitățile de realizare ale acestui
obiectiv se refera la :
-

identificarea de noi parteneriate și întărirea parteneriatelor existente cu universități, organizații
și rețele cheie din Europa
încurajarea mobilităților de studiu și plasament Erasmus+ printr-o mai mare flexibilitate în
procesul de echivalare a studiilor efectuate
participarea la târguri educaționale internaționale
creșterea numărului de lucrări științifice publicate în reviste internaționale de renume împreună
cu cadre didactice din străinătate
aderarea la asociații academice europene
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III.

Spre o agendă europeană comună în domeniul educației și culturii

Strategia de internaţionalizare a universității se va axa în continuare pe adaptarea la noile cerințe
politice și socio-culturale cu accent pe competiţia globală de a avea cei mai buni studenţi care sa
dobandeasca competenţe internaţionale şi interculturale.
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara (UMFVBT) a inclus
internaţionalizarea şi mobilitatea nu doar în strategia ei, ci şi în structura sa organizaţională.
Prorectoratul de Relații Internaționale se află sub coordonarea directă a Rectorului universității, prof.
univ. dr. Octavian Crețu, și este condusă de către Prorectorul pentru Relații Internaționale, prof. univ.
dr. Claudia Borza.
Universitatea va continua strategia de internaționalizare impusă şi de noile tendinţe apărute în
societate și care au efect și asupra învăţământului superior.
 trendul demografic care arată o îmbătrânire a forței de muncă și necesitatea de a integra o
populație migrantă cu identități culturale complet diferite;
 noile modele de comunicare, mass media social, fenomenul de ”fake news” și necesitatea creșterii
nivelului de informare al populației;
 exacerbarea populismului și al xenofobiei, riscul radicalizării violente și necesitatea întăririi
sentimentului de uniune și coeziune socială;
 creşterea competitivitatii în mediul academic ca urmare a clasamentului mondial al
universităţilor
 educaţia transfrontalieră devine o alternativă pentru mobilităţile studenţești;
 migraţia forţei de muncă calificate - în contextul globalizării,
Noul plan strategic îşi propune să identifice oportunităţile şi să stabileasca responsabilităţile
internaţionalizării la toate nivelele universităţii, atât pe orizontală cât şi pe verticală.

IV.

Misiunea prorectoratului de relații internaționale

Misiunea Prorectoratului de Relaţii Internaţionale derivă, automat, din misiunea Universităţii, cu
accent pe aspectul de internaţionalizare, pe extinderea internaționalizării prin încurajarea mobilităților
(programul Erasmus, burse de vară), respectând cu strictețe recomandările și prevederile Comisiei
Europene în ceea ce privește strategia instituțională:
 misiunea prioritară este de a pregăti medici, medici stomatologi şi farmacişti capabili să ofere
servicii de specialitate şi de o înaltă calitate profesională;
 menţinerea unor standarde academice înalte prin oferirea unei curricule aliniate celor mai noi
cerinţe impuse de domeniul sănătăţii;
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pregătirea de absolvenţi apţi să funcţioneze eficient atât individual, cât şi în instituţii de îngrijire
a sănătăţii care solicită muncă în echipă;
extinderea colaborărilor externe cu cercetători şi cadre didactice din universităţi de renume;
încurajarea mobilităţilor studenţeşti/cadre didactice/personal auxiliar oferă posibilitatea
participanţilor de a acumula experienţă internaţională;
dezvoltarea cooperării cu parteneri din alte țări în cadrul unei strategii clare de
internaționalizare;
promovarea și sprijinul mobilităților de studenți și personal, în special celor cu oportunități
reduse, și dezvoltarea unor politici non-discriminatorii;
recunoașterea importanței și asigurarea vizibilității rezultatelor obținute de membrii
personalului implicați în mobilități individuale sau în proiecte de cooperare cu parteneri
strategici;
analiza rezultatelor monitorizării interne a mobilităților și activităților de cooperare europene
și internaționale realizate, îmbunătățindu-și performanța internațională;
respectarea în totalitate a principiilor nediscriminării, transparenței și incluziunii așa cum sunt
ele definite în Carta instituțională;
asigurarea în mod egal și echitabil a accesului tuturor participanților din toate mediile sociale,
cu atenție sporită la includerea celor cu mai puține oportunități.
În concordanţă cu specificul activităţii desfăşurate, Prorectoratul de Relații Internaționale este
constituit din Biroul studenți străini și mai multe directii de dezvoltare.
Directia de Dezvoltare Europa – Director, prof. univ. dr. Mihnea Munteanu mihneam1@gmail.com
Misiune: să întărească relațiile de cooperare pe care universitatea le are deja cu parteneri din
Uniunea Europeană, țări din Spațiul Economic European și Comunitatea Elvețiană
Directia de Dezvoltare Alumni si Magreb – Director, conf. univ. dr. Andrei Brînzeu brinzeu.andrei@gmail.com
Misiune: să întărească relațiile de cooperare pe care universitatea le are deja cu parteneri din
țările Magreb
Directia de Dezvoltare republici ex-sovietice – Director, ș. l. dr. Adrian Cosmin Ilie ilie.adrian@umft.ro
Misiune: să întărească relațiile de cooperare pe care universitatea le are deja cu parteneri din
fostele republici ex-sovietice
Directia de Dezvoltare Israel -Asia Mica – Director, prof. univ. dr. Simona Drăgan simona.dragan@umft.ro
Misiune: să întărească relațiile de cooperare pe care universitatea le are deja cu parteneri din
Israel și alte țări din Asia Mică
Directia de Dezvoltare Asia Centrala – Director, prof. univ. dr. Adrian Neagu –
neagu@umft.ro
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Misiune: să întărească relațiile de cooperare pe care universitatea le are deja cu parteneri din
țări Asia Centrală
 Directia de Dezvoltare Erasmus – Director, prof. univ. dr. Mihai Gafencu –
mgafencu@umft.ro
Misiune: să coordoneze toate activitățile legate de programul Erasmus+
 Directia de Dezvoltare românii de pretutindeni – Director, ș. l. dr. Camelia Gurban gurban.camelia@umft.ro
Misiune: să întărească relațiile de cooperare pe care universitatea le are deja cu parteneri din
țări ai căror cetățeni sunt eligibili pentru a candida pe locurile românilor de pretutindeni
 Biroul studenţi străini - şef birou - Agnes Balint – relint@umft.ro
Misiune: coordonează toate aspectele legate de înscrierea la studii a cetăţenilor comunitari și
extracomunitari.
În cadrul Prorectoratului, cetăţenii comunitari și extracomunitari primesc toate informaţiile
necesare înscrierii lor în UMFVBT, precum şi sprijin logistic. Aceste informaţii sunt oferite prin
următoarele mijloace:












postarea, pe site-ul Universităţii, în limbile română, engleză şi franceză a: informaţiilor
complete privind procedura de preînscriere şi înscriere la studii conform metodologiei; tuturor
formularelor necesare pentru procedura de preînscriere; a grilelor pentru examenul de admitere
pentru cetăţenii comunitari;
oferirea de informaţii şi consiliere prin telefon sau poşta electronică;
menţinerea contactului permanent prin e-mail cu candidaţii care şi-au depus dosarele de
preînscriere;
trimiterea, prin e-mail, a scrisorilor de acceptare la studii, în formă scanată, pentru ca cetăţenii
extracomunitari să depună actele în vederea obţinerii vizei de studii;
îndrumarea către diversele birouri şi departamente ale Universităţii, în vederea finalizării
înscrierii, consilierea privind aspecte administrative, precum şi informarea referitoare la
structura academică a anului universitar, orar, taxe de studii, permise de şedere, burse etc.;
informarea cu privire la drepturile şi obligaţiile studenţilor străini înscrişi la Universitatea
noastră, pe care o considerăm o sarcină absolut necesară a Prorectoratului şi una extrem de
importantă pentru studenti;
oferirea de asistenţă în diferite situaţii problematice cu care se pot confrunta studenţii străini la
un moment dat (colaborare cu Biroul de Consiliere si orientare in cariera) ;
direcţionarea către candidaţi şi studenţi a informaţiilor primite de la ambasade, ministere
(Ministerul Educaţiei, MI, MAE) şi alte instituţii naţionale şi internaţionale care-i vizează pe
studenţii străini.
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Prin rolul, activităţile, obiectivele şi misiunea sa, Prorectoratul de Relaţii Internaţionale doreşte, în
esenţă, să reprezinte un ajutor real si permanent atât studenţilor străini, cât şi absolvenţilor înscrisi în
programele de specializare, masterat sau doctorat.

V.Tendințe actuale:
În acest sens, trebuie avute in vedere noile tendințe de dezvoltare cu care se confruntă Europa în
momentul de față:
 o continua digitalizare, automatizare, utilizarea inteligenței artificiale și necesitatea de a ține pasul
cu progresul tehnologic;
 modificarea stilului de muncă și impactul asupra condițiilor de muncă și a cererii de noi abilități
și competențe;
 modernizarea statului european și necesitatea de a reduce inegalitățile, inclusiv inegalitățile de
gen;

Consecinţe:
1. În privinţa mobilităţilor: cresterea competiţiei pentru cei mai buni studenţi pe plan mondial
(deplasarea accentului de la cantitate la calitate);
2. În privinţa curriculei: mai mult accent pe competenţele internaţionale şi interculturale necesare
studenţilor (indiferent de faptul că sunt studenţi din propria ţară sau studenţi străini) şi pentru
creerea unui mediu de muncă şi viaţă adaptat cerinţelor internaţionale şi interculturale.
Aspectele de mai sus implică:
 O legatură mai puternică dintre curriculă, procesul de predare-învăţare, şi profesie;
 O mai mare atenţie acordată competenţelor cadrelor de predare (lingvistică, bibliografie
actuală, metode moderne interactive, etc);
 Perceperea activităţilor nu ca pe un scop în sine ci ca pe instrumente menite să crească
competenţele internaţionale şi interculturale ale studenţilor şi cadrelor didactice;
 Evaluarea corecta a rezultatelor şi impactul activităţilor desfasurate;
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VI.

Puncte strategice pentru dezvoltarea internaţionalizării

1. Internaţionalizarea trebuie să ocupe o poziţie centrală în cadrul misiunii universităţii,
2. Dezvoltarea de parteneriate de internaţionalizare ca platforme dinamice de cercetare,
predare şi beneficii reciproce în secolul 21.
3. Globalizarea procesului didactic prin alinierea curriculelor, la toate disciplinele şi la toate
nivelurile.
4. Sprijinirea cadrului internaţional necesar dezvoltării cercetării, în vederea creerii de noi centre
de excelenţă.
5. Implicarea în activităţi internaţionale împreună cu alte universităţi, organizaţii şi agenţii din
ţară.
6. Extinderea studiilor în străinătate cu accent pe dobândirea de cunoştinţe care, puse în
practică, să ducă la dezvoltarea interacţiunilor şi cooperării internaţionale.
7. Creşterea continuă a numărului de studenţi străini înscrişi în toate ciclurile de studii în cadrul
universităţii.
8. Explorarea potenţialului unei tehnologii avansate a informaţiei pentru creerea de forme
inovatoare de învăţare (oferirea de pachete de e-learning studenţilor plecaţi în mobilitate
externă).
9. Introducerea unor programe de dezvoltare profesională dinamice care să pregătească cadrele
didactice şi auxiliare pentru o activitate internaţională eficientă (cursuri de pregatire lingvistica,
cursuri de specializare).
10. Dezvoltarea unei baze de resurse care să permită implementarea şi dezvoltarea acestor
activităţi.
Implementarea punctelor strategice
Pentru o bună implementare a punctelor strategice menţionate mai sus, trebuie avute în vedere
următoarele aspecte:
 Internaţionalizarea transformă aceste structuri odată cu dezvoltarea curriculei.
 Componenţa personalului didactic, a studenţilor şi a programelor de studii se diversifică în
permanenţă.
 Cercetarea se sprijină din ce în ce mai mult pe colaborare internaţională.
 Parteneriatele cu universităţi din ţară şi din străinătate se înmulţesc şi se diversifică permanent.
 Numărul crescând de studenţi străini şi introducerea de secţii cu predare într-o limbă străină
necesită internaţionalizarea personalului didactic şi auxiliar, atât la nivel de discipline, cât şi la
nivel de facultate.
 Diversificarea cursurilor şi a specializărilor pentru studentii si absolventii internationali
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VII. PROGRAMUL ERASMUS+

Mobilitatea academică
Mobilitatea academică reprezintă una dintre trăsăturile dominante ale agendei de internaționalizare
ale oricărei universități. Considerată ca fiind coloana vertebrală a internaționalizării universitare,
mobilitatea transnațională a studenților, cadrelor didactice, cadrelor auxiliare și cercetătorilor adduce
beneficii unui număr mare de părți implicate incluzând: state/regiuni, instituții de învățământ superior
și persoanele direct implicate în aceste activități. Din perspectiva politicilor teritoriale, mobilitatea
academică a reprezentat atât un instrument de diplomație publică cât și o modalitate de a furniza forța
de muncă pentru piețele muncii deficitare. Pentru instituțiile de învățământ superior forța strategiei de
internaționalizare constă în mare parte în măsura în care studenții lor, reprezentanții facultăților și
cercetătorii lor sunt ”mobili”. Ca indicator important în clasamentul universităților, mobilitatea
contribuie la poziția și renumele global al unei universități. Și nu în ultimul rând, prin o mobilitate
internaționala asigură participanților dobândirea unor aptitudini de cetățeni globali, le mărește șansele
de angajare pe piața muncii și contribuie la dezvoltarea profilului lor profesional.
Încetinirea drastică și bruscă a mobilităților transfrontaliere generate de pandemia cu Covid-19
oferă o posibilitate de a analiza legătura dintre mobilități și internaționalizare și de a impune regândirea
conceptului de internaționalizare universitară.
Anul 2020 a reprezentat trecerea conferințelor, seminariilor sau ale întâlnirilor directe in plan
virtual ceea ce poate aduce idei și deschide noi perspective privind dialogul academic și transferul de
cunoștințe. Platforma online poate permite participarea unui număr sporit de profesori și studenți la
un anumit eveniment online si elimină costurile călătoriei sau problem legate de obținerea vizelor. De
asemenea, mutarea în mediul virtual răspunde în mod cert cerinței Uniunii Europene de a pune un
accent cât mai mare pe componenta ”verde” a învățământului.
Obiectivul major al Biroului Erasmus+ este acela de a crește fluxul de mobilități și de a facilita
cooperarea transfrontalieră.
Cel mai bun exemplu de creștere a numărului de mobilități în Europa îl reprezintă cifra de 9
milioane de studenți, cadre didactice sau voluntari care au participat la program în cei 30 de ani de
când a fost înființat, ceea ce transformă programul Erasmus+ în cel mai popular program european.
Dovezile indică clar faptul că persoanele care au participat la programul Erasmus au avut șanse
mult mai bune de integrare în piața muncii. De aceea, universitatea noastră își propune ca în următorii
5 ani să creasca acest procent.
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Astfel, este de înțeles că unul dintre obiectivele majore al Prorectoratului de Relaţii
Internaţionale, prin intermediul Biroului Erasmus+, este dezvoltarea mult mai puternică a programului
Erasmus+.
Acest obiectiv se va realiza prin următoarele mijloace:














Facilitarea implicării și a colaborării internaționale a personalului didactic și de cercetare
Stimularea studenților UMFVBT la participarea masivă la program
Creșterea numărului de studenți internaționali (mobilități de studiu, de practică, doctorate în
cotutelă)
Dezvoltarea și sprijinirea parteneriatelor deja existente cu universități și institute de cercetare
prin utilizarea programului Erasmus+ International Credit Mobility (ICM)
Studenților outbound sa li se asigure recunoașterea deplină și automată a studiilor efectuate și
încheiate cu success la universitățile partenere. În privința metodelor de recunoaștere și
echivalare a studiilor efectuate, studenții sunt informați în cadrul zilelor Erasmus+. De
asemenea, pe siteul universității se găsește cadrul legal pentru echivalarea notelor obținute,
pentru ca studenții să poată avea o imagine clară asupra rezultatelor finale ale mobilităților lor.
Materiile efectuate în perioada de mobilitate, dar care nu se regăsesc în curricula universității
noastre, se trec recunosc automat și se trec în Diploma Supplement. Suplimentul la diploma va
reflecta într-un mod clar și uniform toate aspectele legate de participarea studentului la
mobilitate.
Promovarea internaționalizării personalului administrativ. Pe lângă diseminarea informațiilor
privind seminariile organizate de universitățile partenere, personalul administrativ trebuie să
participe la diverse cursuri de perfecționare (inclusive cursuri de limbi străine) ca parte a
aspectului de internaționalizare pe plan intern (internationalization at home).
Acordarea de sprijin şi monitorizarea participanţilor la mobilităţi, în toate etapele (înainte de
începerea mobilităţii, în timpul mobilităţii şi la întoarcerea din mobilitate).
Cooperarea cu comisiile de echivalare de la nivelul facultăţilor în vederea echivalării
rezultatelor obţinute pe perioada de mobilitate.
Menţinerea la zi a informaţiilor referitoare la programul Erasmus, postate pe siteul universităţii
şi la avizier.
Acordarea unei atenţii sporite în procedura de derulare a interviului de selecţie şi automat a
întocmirii documentaţiei aferente.
Acordarea de oportunități egale. Selecția candidaților și alocarea grantului se face în mod
echitabil, nediscriminatoriu, coerent, documentat și într-o deplină transparență, pe baza unor
criterii de evaluare care sunt făcute publice pe siteul universității. Studenții străini care studiază
la universitatea noastră au aceleași drepturi cu studenții români când aplică pentru o mobilitate
Erasmus+.
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Deși în ultimii ani, în universitatea noastră a crescut numărul de participanți la programul Erasmus, în
ultimii doi ani (2019 – 2020) se observă o scădere drastică a acestui număr datorată restricțiilor impuse
de pandemia cu COVID 19. Graficele de mai jos redau fluxul de mobilități din perioada 2004 – 2021.
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VIII. INDICATORI CHEIE DE PERFORMANŢĂ
 Creşterea numărului de studenţi străini si al nivelului de satisfacţie al studenţilor
 Creşterea nivelului de performanţă atât al cadrelor didactice, cât şi al studenţilor
 Creşterea numărului de absolvenţi cu posibilităţi mai mari de a intra pe piaţa muncii atât pe
plan intern cât şi pe plan extern
 Plasarea universităţii pe un loc mai bun în topul universităţilor de prestigiu
 O mai mare vizibilitate a universităţii pe plan extern
 Creşterea numărului de mobilităţi outbound/incoming (programul Erasmus +)
 Creşterea numărului de participanţi la programul Erasmus+ în rândul cadrelor didactice şi al
personalului auxiliar (outbound/incoming). Universitatea își propune ca cel puțin 3% din
totalul studenților înscriși să participe într-un tip de mobilitate pe parcursul anilor de studiu.
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IX. CONCLUZII ȘI PERSPECTIVE
Internaționalizarea pe plan intern dintr-o nouă perspectivă
In acest context, internaționalizarea pe plan intern, care a fost parte componenta și a fostei
strategii de internaționalizare, va necesita includerea experienței internaționale în mediul de învățare
de acasă. Integrarea componentelor internaționale și interculturale în curricula fiecărei universități și
in procesul de învățare va contribui la eliminarea posibilelor inegalități generate de imposibilitatea de
participare la mobilitățile internaționale ale studenților cu condiții financiare modeste care din cauza
acestor condiții erau obligați să fie ”imobili”.
În momentul de față când procentul de participanți ”imobili” a crescut enorm, includerea
componentei internaționale în procesul normal de predare-învățare devine obligatoriu. Astfe, a devenit
mult mai ușoară invitarea cadrelor didactice care pot ține cursuri/prelegeri online.
Către o agenda de internaționalizare post-pandemie
O perspectivă pe termen lung a agendei de internaționalizare post-Covid trebuie să ia în calcul o
abordare mult mai echitabilă a internaționalizării. Pentru început, o asemenea agenda trebuie să pună
un accent mult mai mare pe internaționalizarea pe plan intern .
O perspectivă ideală pentru 2024 este o Europă în care învățarea, studiul și cercetarea nu vor
mai fi limitate de granițe. Un continent în care faptul că o persoană petrece timp într-un alt Stat Membru
pentru a studia, a face practică sau a lucra efectiv va deveni un standard, și în care toți cetățenii vor fi
capabili să se exprime în cel puțin alte două limbi, în afară de limba maternă. Un continent în care
oamenii vor poseda un puternic sentiment al propriei lor identități de EUROPENI, posesori ai
moștenirii culturale europene și a diversității sale.
Această viziune nu va deveni realitate decât printr-un efort concertat al tuturor părților implicate
care să coopereze pentru o agendă comună. În centrul acestei agende comune se află ideea de a coopera
pentru realizarea în fapt a unei Arii Educaționale Europene bazată pe încredere, recunoaștere reciprocă,
cooperare și schimb de bune practici, mobilitate și dezvoltare, urmând a fi realizate până în 2024 prin
intermediul următoarelor instrumente:
 recunoașterea internationala a rezultatelor învățării și a calificărilor la nivelul învățământului
superior;
 modernizarea și dezvoltarea curriculei;
 stimularea învățării limbilor străine;
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creerea unor universități europene de top care să coopereze fără a fi împiedicate de granițe;
îmbunătățirea educației, a formării profesionale și a învățării pe tot parcursul vieții;
digitalizarea educației;
oferirea unui sprijin mai mare cadrelor didactice;
păstrarea moștenirii culturale și dezvoltarea și asimilarea unei identități și culturi europene.

Prof. Univ. Dr. Claudia BORZA
Prorector Relații Internaționale
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