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                    Cuvânt înainte 
           

Dragă cititorule,

ca şi coordonator al proiectului CASEE-In, am plăcerea de a prezenta acest manual, 
care constituie una din principalele realizări ale activităţii de doi ani în cadrul acestui 
proiect.

Acest manual nu numai că sintetizează diferitele etape parcurse pentru colecta-
rea informaţiei necesare, dar în acelaşi timp prezintă rezultatele, oferă exemple 
privind diferitele acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea  aspectelor  speci-
fice ale  internaţionalizării. Ultimul capitol este dedicat diferitelor aspecte care 
trebuiesc luate în considerare atunci când se analizează nivelul internaţionalizării 
unei instituţii. Se încheie cu recomandări pentru depăşirea celor mai dese obsta-
cole identificate la diferite universităţi. 

Participanţii în proiectul CASEE-In  speră că  acest manual va constitui o  resursă de 
ajutor pentru alţi colegi în general,  nu doar pentru universităţile membre  CASEE,  
internaţionalizarea  fiind  întotdeauna  un element central la nivelul tuturor  insti-
tuţiilor de învăţământ superior din lume, acum şi  mai important decând oricând. 

Prin urmare, doresc să mulţumesc tuturor participanţilor în proiect, atât grupurilor 
centrale ale persoanelor de contact din proiect, cât şi comitetului de evaluatori care 
au făcut o muncă extraordinară în a ne ,,ţine pe pistă“ şi a se asigura că atât revizuirea 
necesară elaborării acestor recomandări cât şi manualul în sine nu ating dimensiuni 
care să nu poată fi cuprinse pe parcursul a 24 de luni. Bineînţeles, aceste persoane  au 
fost sprijinite de altele anonime din cele 5 universităţi partenere în proiect, care au 
lucrat în ,,culise“ şi ne-au ajutat să atingem rezultatele proiectului.  Astfel, nu doresc să 
enumăr toate numele persoanelor care au avut partea lor de contribuţie la implemen-
tarea proiectului, ci mai bine răspund aportului tuturor cu un cordial ,,Mulţumesc“ 
– a fost o plăcere să lucrez cu voi toţi şi sincer sper că atât acest manual cât şi cursul 
e-learning dezvoltat în acest proiect vor fi utilizate în viitor!

Cu respect, 

Margarita Calderón-Peter



6



7

                         CAPITOLUL A: INFORMAȚII GENERALE

           Manualul și recomandările pentru  internaționalizarea  rețelei  CASEE (denumit  
în continuare Manual) au fost concepute în cadrul proiectului IMPULSE “Internaționa-
lizarea rețelei CASEE prin introducerea de activități inovative de mobilități și definirea 
criteriilor de calitate – CASEE-In” finanțat de către Österreichischer Austauschdienst 
(OeAD) din Austria.  Obiectivul general  al  proiectului  CASEE-In  este  îmbunătățirea 
internaționalizării  universităților partenere și rețelei  CASEE cu accent pe activități     
inovative de mobilități și stabilirea de instrumente pentru procesul de internaționa-
lizare. 

UNIVERSITĂȚI PARTENERE:

• Universitatea de Resurse Naturale și Științele Vieții, Viena, Austria – BOKU
• Universitatea Szent Istvan, Ungaria – SZIU
• Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ,,Regele  
 Mihai I al României’’ din Timișoara, România – USAMVBT
• Universitatea din Zagreb, Facultatea de Agricultură, Croația  - UNIZG
• Universitatea Agrară de Stat din Moldova – UASM

OBIECTIVE SPECIFICE:

• Îmbunătățirea cooperării între universitățile din Regiunea Dunăreană
• Îmbunătățirea capacităților de management universitar
• Facilitarea mobilităților studenților și cadrelor universitare.

ACTIVITĂȚI: 
Cartografierea internaționalizării universităților partenere CASEE a fost realizată prin 
crearea unui set de indicatori ca și instrumente de măsurare și cartografiere a inter-
naționalizării – cunoașterea stadiului universităților partenere din punct de vedere al 
internaționalizării. S-au definit și măsurat indicatori cantitativi precum și calitatea in-
ternaționalizării.

SETUL DE INDICATORI DEFINIT:
• Indicatori de intrare – resurse disponibile pentru sprijinirea 
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eforturilor de internaționalizare
• Indicatori de ieșire – rezultatele indicatorilor de intrare

• Rezultate – realizări globale legate de obiectivele strategiei de 
internaționalizare.

METODE DE COLECTARE A DATELOR:

Definirea setului de indicatori pentru cuantificarea procesului de internaționalizare la 
fiecare universitate parteneră a reprezentat baza pentru crearea unui chestionar de 
auto-evaluare (pentru draft-ul chestionarului de auto-evaluare, a se vedea Anexa 1)

REZULTATE:
Studiul a fost completat de fiecare universitate parteneră și rezumat în documen-
tul Raport asupra chestionarului – cartografierea internaționalizării. Raportul a fost 
evaluat de către Comitetul de evaluare CASEE-In și concluziile sunt următoarele:

• există nivele diferite ale internaționlizării între universitățile partenere dar în 
general nivelul atins este deja unul înalt;
• trebuie concentrat pe unele activități deoarece nu va exista timp pentru 
abordarea tuturor elementelor în ultimul an al proiectului;
• s-au definit puncte slabe reciproce după cum urmează:

 » lipsa cursurilor de  limbi străine  (în primul rând limba engleză)  și celor 
didactice pentru profesori;
 » lipsa fondurilor pentru stimularea internaționalizării;
 » recrutarea studenților străini (ca și punct de pornire pentru ciclul de viață 

studențească);
 » lipsa unei gestionări complete a ciclului de viață studențească.

CAPITOLUL B: REZULTATE
Pe timpul desfășurării proiectului CASEE-In, s-a decis ca Manualul să nu combine reco-
mandări deja existente care dau strategia pentru internaționalizare la nivel central sau 
facultate, sau recomandări pentru internaționalizarea predării și învățării, deoarece 
proiectul CASEE-In dorește să se axeze mai mult pe nevoile imediate ale consorțiului 
proiectului, care pot fi de asemenea un fel de ,,exemple de bune practici’’ pentru alte     
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universități CASEE.

           Prin urmare Manualul este creat pentru inițierea, dezvoltarea și implementarea 
de activități care să furnizeze informații, sfaturi și îndrumări pentru depășirea puncte-
lor slabe identificate mai sus.

Deoarece chestionarul de auto-evaluare a fost creat de către 5 universități din 5 țări 
diferite, din interiorul și din afara UE, exemplul este reprezentativ. Este rezonabil să 
presupunem că punctele slabe definite sunt comune pentru majoritatea universități-
lor din rețeaua CASEE. Pentru alte aspecte ale internaționalizării, anexa oferă o pre-
zentare a unor publicații deja existente care pot fi utile în acest sens.

REZULTATELE SONDAJULUI

1. Introducerea  cursurilor de  limbi străine  (în primul rând engleza)  și celor 
didactice pentru profesori 

• introducerea cursurilor de limbi străine (în primul rând engleza): începători, 
avansați, științific
• introducerea de cursuri didactice pentru profesori 
• inițierea de ,,activități de marketing’’ pentru a atrage profesorii să participe, 
susținute pentru aceasta de către decizia Rectorului sau Decanului în ceea ce pri-
vesc aplicațiile pentru proiecte Erasmus+ (de ex. parteneriate strategice) pentru 
anul 2018.

Exemple de cursuri de limbi străine și didactice deja existente la universitățile parte-
nere CASEE-In: 

BOKU
Cursuri de limbi străine pentru personal (cadre didactice și personal administrativ) au 
fost oferite de către BOKU încă de la începutul cursurilor de limbă BOKU în 1994, când 
salariații s-au putut înscrie pe ,,locuri neocupate’’ la cursurile de limbi străine pentru 
studenți. Cum acesta nu este un concept ideal, cursuri speciale pentru personal au fost 
oferite în cadrul cursurilor de educație continuă BOKU, ca de ex.: ,,Folosește sau 
renunță: vorbește engleza într-un cadru susținut’’ (trad. din “Use it or lose it: 
speak English in a supportive setting”), sau ,,Prezentare în engleză’’ (“Pre-
senting in English”). În contextul rețelelor universitare cum este 
Euroliga pentru Științele Vieții, alte seminarii sunt oferite pen-
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t r u 
p r o f e -

sorii BOKU, 
ca ,,Predarea 

într-o clasă inter-
națională’’       (“Tea-
ching in  an   interna-
tional classroom”).

Din 2016, când a pornit 
o fază pilot, BOKU oferă 
în plus un curs special 
,,Tutoriat în engleză’’ 
(“English Coaching”)
pentru cercetătorii 
BOKU care doresc să 
predea/susțină cursuri/prelegeri în engleză. Acest program oferă îndrumare perso-
nalizată lectorului, care trebuie să înainteze în prealabil materialul de curs tutorelui 
de engleză, acesta participă la cursul în engleză al lectorului și apoi are o întâlnire față 
în față cu lectorul, în timpul căreia sunt oferite sugestii pentru îmbunătățirea atât a 
materialului cursului cât și a limbii engleze și modului de predare. 

Mai mult, Centrul pentru Educație (metode didactice și de predare noi) și biroul de 
dezvoltare a resurselor umane oferă permanent cursuri în educație pentru tot perso-
nalul BOKU implicat în activități didactice.

SZIU
Strategia de relații internaționale a SZIU dorește transformarea universității într-un 
centru internațional de educație agricolă. Pentru atingerea acestui obiectiv   printre 
ceilalți competitori, cadrelor didactice le sunt oferite cursuri pentru a putea preda 
în engleză avansată și de asemenea pentru a putea face față așteptărilor studenților 
generației Y și Z.

Cu fonduri (Erasmus+ STA) sunt anunțate următoarele cursuri în Irlanda:

https://euprojects.atlantic.ac/wp/?utm_source=atlanticlanguage.com&utm_medi-
um=menu:
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• Vorbirea în public
• Scrierea academică
• Engleza profesională în educație
• Competențe de prezentare academică.

Prin proiectul EEA, 78 de salariați dintre cadrele didactice și personalul administrativ 
au avut posibilitatea să participle la diferite cursuri în Islanda în anul academic 2016-
2017. Cursurile se axează pe aprecierea corectă a problemelor legate de stereoti-
puri, prejudecăți,  discriminare și integrare.  Prin seminarii interactive,  se dobândesc 
cunoștințe despre metode bine-definite și creative colaborative și de învățare pentru 
îmbunătățirea aptitudinilor comunicative și competențelor interculturale.

Referitor la mobilitățile personalului și profesorilor s-a stabilit o legătură foarte bună 
cu un furnizor în domeniul educației din Islanda, și anume Intercultural Iceland, care 
este o companie non-profit care organizează cursuri în educație.

Trei grupuri din universitate au luat parte la un curs despre ,,Societate diversă – clasă 
diversă’’ (‘’Diverse Society - Diverse Classroom”). Principalul obiectiv al specializării a 
fost învățarea activă prin aplicarea de tehnici de învățare creative, cooperative. Par-
ticipanții dezvoltă materiale complexe concrete în subiectele lor când predau cursuri 
despre competențe sociale și interculturale. De asemenea în plus sunt explorate dife-
rite metode inovative de asistare.

Un alt curs important a fost ,,Instruire pentru sensibilizare cu privire la migrație, ra-
sism, discriminare, cultură și diversitate, cu strategii de predare a acestor concepte 
la diferite grupuri de vârstă’’ (‘’Sensitisation training with reference to migration, ra-
cism, discrimination, culture and diversity with strategies for teaching these issues to 
diverse age groups”). Organizațiile educaționale cer membrilor săi să fie conștienți și 
sensibili cu privire la stereotipuri, prejudecăți, discriminare și incluziune și să știe cum 
să procedeze cu aceste concepte cu studenții lor, cum să creeze un mediu de învățare 
de încredere și sigur. 

A fost o oportunitate bună pentru profesori să își îmbunătățească cunoștințele în 
timpul cursului ,,Asistență pentru învățare – diferite metode creative pentru 
educație în secolul 21’’ (‘’Assessment for learning - Creative and diverse    
assessment methods for education in the 21st century”). Participanții 
au fost învățați cum să folosească asistarea la învățare, au avut 
șansa să examineze unele dintre cele mai flexibile aplicații 
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tehnologice de asistare și cum să aplice o paletă largă de  con-
cepte.

Membrii comunității au putut beneficia mult de aceste cursuri interactive 
și în același timp învăța despre cultura specială a Islandei. Aceste noi metode și 

cunoștințe se dovedesc a fi foarte folositoare în activitatea zilnică și în ansamblu cali-
tatea educației a crescut semnificativ.

UASM

 → Cursuri de engleză pentru profesori și studenți ai  UASM
La UASM sunt create oportunități pentru îmbunătățirea competențelor de limbă pen-
tru studenții și profesorii participanți în mobilități academice. Atât profesorii cât și stu-
denții își îmbunătățesc competențele de engleză în timpul cursurilor de limbă organi-
zate de către Departementul de limbi străine, conform deciziilor rectorului. Costurile 
organizatorice provin din fonduri speciale ale UASM.

Sunt formate două tipuri de grupuri pentru profesori:

• Cu scutirea de la activitățile de predare și menținerea salariului pentru un 
întreg semestru, 6 ore pe zi. Durata cursului: 706 ore.
• Fără scutirea de la activitățile de predare, de 3 ori pe săptămână, după orele de 
program, timp de un semestru.

 → Cursuri de predare
Conform Ordinului nr. 199 din 4 aprilie 2011 al Ministerului Educației din Moldova, cei 
care lucrează ca și profesori în instituții de educație, inclusiv învățământul superior și 
care nu au pregătire psiho-pedagogică, vor urma obligatoriu modulul psiho-pedagogic 
cu un număr de 30 de credite conform tabelului de mai jos.

Creditele pot fi acumulate în doi ani.

Conform acestui ordin și altor prevederi legislative, UASM organizează Centrul de per-
fecționare UASM.

Misiunea centrului este oferirea de perfecționare profesională la cel mai înalt nivel 
pentru profesori și studenți ai    UASM și pentru alte persoane interesate, pentru    
creșterea potențialului profesional, facilitarea în carieră, asigurarea unei mai ușoare 
integrări pe piața muncii.
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Nr. 
crt.

Disciplina Număr 
ore

Forma de evaluare Număr 
credite

I. Parte teoretică

1. Modul pedagogic 210 Portfoliu / Test 7

2. Modul psihologic 180 Portfoliu / Test 6

3. Didactica 210 Portfoliu / Test 7

II. Parte practică

4. Practica predării Prezentarea de materiale di-
dactice concepute (curricu-
la, suport metodologic etc.)

10

Obiectivele principale ale centrului sunt:

• perfecționarea  continuă la un nivel optim pentru categorii diferite de benefi-
ciari, în acord cu necesitățile pieței muncii și pentru asigurarea performanței în 
ariile de interes;
• utilizarea tehnologiilor educaționale moderne, incluzând tehnologii de informa-
re și comunicare (TIC) în procesul de predare și perfecționare;
• cooperarea cu alte instituții din țară și străinătate pentru actualizarea continuă 
a formelor și metodelor utilizate pentru perfecționarea continuă și conținutul 
programelor.

2. Stabilirea de fonduri pentru stimularea internaționalizării 
Alocarea unei părți din bugetul universității doar pentru activități de internaționaliza-
re care nu se pot finanța prin programe existente.

Exemple de fonduri pentru stimularea internaționalizării deja existente la universități-
le partenere CASEE-In:

BOKU
În cadrul bugetului total al BOKU primit de la Minister, o parte este alocată 
,,fondurilor internaționale”.  

În afară de acesta, BOKU plătește burse pentru masteranzii și 
doctoranzii care desfășoară cercetări în străinătate, precum 
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și burse pentru masteranzii care doresc să studieze un semestru 
la o universitate ne-europeană. Mai mult, parte din aceste ,,fonduri 

internaționale’’ sunt rezervate pentru plata de exemplu a cotizațiilor la 
rețelele universitare în care BOKU este membră, sau pentru implementarea de 

activități prevăzute în ,,planul de lucru’’ cu fiecare universitate  parteneră (pentru 
toate universitățile partenere non-ERASMUS+, BOKU are un ,,Plan de lucru’’  anexat 
la fiecare  acord  care  definește exact   schimburile de cadre didactice și studenți 
care trebuie să aibă loc pe o perioadă de 2 ani. Uzual, aceste planuri de lucru prevăd 
ca instituția care trimite să plătească costurile de transport și instituția gazdă pe cele 
de cazare pentru schimburile de cadre didactice. Aceste costuri sunt acoperite în afara 
bugetului).

În plus,  în anii trecuți  
rectoratul BOKU a decis  
să viziteze  universități  
partenere importan-
te strategic în fiecare 
continent, cu o de-
legație de 6-7 mem-
bri din diferite arii de 
competențe științifice, 
pentru a discuta activi-
tăți de cooperare sau                                                
stabilirea de noi acorduri 
de parteneriat. Aceste vi-
zite au fost de asemenea finanțate din fonduri internaționale și au contribuit la crește-
rea colaborării interdisciplinare în cadrul universității.

     Parte din aceste ,,fonduri internaționale’’ sunt de asemenea rezervate pentru 
deplasări ,,neprevăzute dar importante strategic’’, cum sunt vizite în străinătate ale 
Președintelui Austriei sau Ministrului Științei împreună cu o delegație științifică (și 
BOKU întotdeauna nominalizează un reprezentant care să participe la aceste delegații 
științifice), sau sarcini didactice ale cercetătorilor BOKU la universități din străinătate 
,,încă ne-partenere’’.
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SZIU
Ungaria oferă educație de înaltă calitate în inima Europei. În prezent este o cerere 
crescândă din partea studenților internaționali să studieze în Ungaria. În afară de ca-
litatea educației și diplomele recunoscute în Europa și în afara ei, studenții sunt atrași 
de costuri de trai accesibile cu un raport cost - valoare extrem de favorabil, mediu de 
viață sigur și prietenos cu transport public accesibil, locația centrală a țării în Europa 
și frumuseți naturale nealterate precum și bogata istorie a Ungariei veche de 2000 de 
ani și mai multe situri ale patrimoniului mondial UNESCO. Ungaria este de asemenea 
printre țările de vârf cu cel mai mare număr de câștigători ai premiului Nobel pe cap 
de locuitor și numeroase invenții științifice de la vitamina C la cubul Rubik etc.

Programul de burse de studii Stipendium Hungaricum a fost lansat în 2013 de către 
Guvernul Ungariei. Misiunea de bază a programului este creșterea numărului de stu-
denți străini în Ungaria și încurajarea instituțiilor de învățământ superior maghiare să 
atragă cei mai buni studenți străini.

Programul  se bazează  pe acorduri bilaterale de  cooperare  educațională  semnate 
între ministerele de resort pentru educație în țările/teritoriile care trimit și Ungaria 
sau între instituții. În prezent sunt implicați în program mai mult de 50 de parteneri 
care trimit, de pe 4 continente diferite.

Mii de studenți din toată lumea aplică în fiecare an pentru studii universitare în Unga-
ria. Numărul de aplicanți pentru bursa Stipendium Hungaricum crește continuu, pre-
cum și numărul de burse disponibile. În anul academic 2017/2018 aproximativ 4000 
de  studenți pot  începe să  studieze în  Ungaria în cadrul programului bursier  Stipen-
dium Hungaricum. Acest program este coordonat de Fundația Publică Tempus. 

Universitatea Szent Istvan a derulat anul trecut 256 de burse Stipendium Hungaricum 
și conform ultimelor statistici înregistrează alți 260 de studenți în septembrie 2017.    
Peste acest număr de studenți, taxele de studii, care variază între 2200 și 3000 euro/
semestru sunt plătite de către Guvernul Ungariei către SZIU. Din această resursă cen-
trală de fonduri s-a dedus (în jur de 10%) ceea ce s-a cheltuit cu anumite activități de 
internaționalizare cum sunt paneluri și mese rotunde propri bilingve pentru ghidare și 
informare, hărți interactive despre campus și în interiorul clădirilor sau stabilirea 
de Alumni  internațional.
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FAZ
Consiliul Facultății de Agricultură din Zagreb a adoptat în anul 2006 

Regulamentul de acordare a fondurilor pentru promovarea cooperării in-
ternaționale și a stabilit fondul pentru cooperare internațională. Prin acest re-

gulament s-a stabilit criteriul și modul de acordare a resurselor financiare din fond. 
Fondul este gestionat de Consiliul pentru cooperare internațională și prodecanul pen-
tru relații internaționale. Surse pentru finanțarea fondului provin din 2% din totalul 
veniturilor pe care facultatea le obține de la contracte cu mediul de afaceri, din buge-
tul anual pentru cooperare internațională al Universității din Zagreb, parte din costu-
rile indirecte din cercetare și proiectele didactice internaționale, venituri din proiecte 
internaționale și venituri de la organizarea de conferințe, seminarii și alte activități 
internaționale.

Resursele financiare sunt permanent asigurate și crescute pentru atingerea obiec-
tivelor stabilite în Planul strategic prin amendamente anuale pe categorii și  criterii 
pentru obținerea resurselor. Criteriile s-au modificat în funcție de  tendințele inter-
naționale și se bazează pe decizii ale Consiliului.

Activitățile finanțate se referă în primul rând la mobilitățile studenților (intrare și ieși-
re), mobilități pentru personalul didactic și de cercetare (profesorii care vin și pleacă 
și de asemenea vizite ad hoc) cu scopul încheierii de noi acorduri pentru noi forme de 
cooperare. Astfel de activități includ de asemenea menținerea acordurilor existente, 
integrarea în noi rețele internaționale și participarea activă în rețele internaționale 
existente. Conform obiectivului strategic pentru aplicarea pentru cât mai multe pro-
iecte internaționale, din fond sunt finanțate de asemenea deplasări ale personalului 
de cercetare și didactic al Facultății de Agricultură la întâlniri în vederea depunerilor 
de proiecte și organizarea unor astfel de întâlniri la  Facultatea de Agricultură. Resurse-
le financiare în general au fost axate pe astfel de activități care nu pot fi finanțate prin 
programe de schimb existente.

În anii trecuți, fondul a finanțat profesorii să urmeze module de limba engleză pentru 
a intensifica internaționalizarea procesului didactic.

3. Dezvoltarea Planului de recrutare a studenților internaționali
Planul de recrutare a studenților internaționali trebuie să includă: 

• extinderea parteneriatelor strategice internaționale, colaborărilor în cercetare, 
programelor de schimb și studiilor în afara țării
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• participarea la târguri ale universității / burse de studii 
• reclamă pe portaluri de studiu 
• implicarea în alumni
• introducerea sau optimizarea materialelor universității pentru utilizarea pe 
sisteme mobile (aplicații)
• optimizarea site-ului universității 
• dezvoltarea de conținuturi social-media 
• obținerea de certificate / etichete de excelență a resurselor umane în cercetare 
pentru recrutarea de cercetători – ceea ce poate fi folosit în viitor ca un bun de 
promovat. 

Exemple de planuri de recrutare a studenților internaționali, deja existente la univer-
sitățile partenere CASEE-In: 

SZIE
Ca rezultat al negocierilor la nivel de universitate și facultate, în anul 2008 s-a     con-
statat o necesitate a unei interpretări și organizări unitare a relațiilor internaționale. S-a 
ajuns la  concluzia  că o  coordonare  unitară a  parteneriatelor strategice,  relațiilor  
internaționale, comunicării de marketing în promovare, recrutării de studenți inter-
naționali și alumni poate aduce astfel de sinergii la suprafață pentru ajutarea extin-
derii poziționării universității, construirii imaginii ei, publicității și dezvoltării la nivel 
național și internațional. Pe baza negocierii cu conducătorii facultăților s-a reflectat că 
a existat o necesitate pentru o astfel de coordonare centrală pentru relațiile       inter-
naționale la nivel de universitate prin crearea unui cluster unificat astfel încât valoarea 
sa adăugată să influențeze în primul rând facultățile în sine în menținerea autonomiei 
lor.

Universitatea Szent István recrutează studenții prin diverse modalități: studenții inter-
naționali pot veni prin numeroase programe de burse sau pot plăti singuri taxele prin 
agențiile de recrutare.

Știința fără frontiere
Ungaria a intrat în programul denumit Știința fără frontiere în septembrie 
2013 și Universitatea Szent István a fost una din instituțiile desem-
nate să primească studenți la  inginerie  agricolă  la Gödöllő și 
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studenți la medicină veterinară la Budapesta. În 4 admiteri conse-
cutive SZIU a înmatriculat 168 de studenți brazilieni la diferite progra-

me de masterat, ceea ce a clasificat pe locul 4 ca număr studenții brazilieni 
care studiază la universități din Ungaria. Taxele de studii ale studenților au fost 

plătite direct la universități de către CAPES (Agenția federală braziliană pentru spri-
jinirea și evaluare educației universitare,  Brazilian Federal  Agency for Support and  
Evaluation of Graduate Education).

Programul KITE Mundus 
Obiectivele proiectului KITE au fost:

• cunoașterea cât mai largă în lume a programelor europene de învățământ 
superior 
• inițierea de noi cooperări inter-instituționale între țările UE și ACP (Africa, 
Caribic și Pacific)
• asistarea și consolidarea capacității didactice și de studiu în învățământul supe-
rior 
• asigurarea de mobilități pentru studenții cu nevoie speciale 
• dezvoltarea și consolidarea capacității de coordonare și internaționalizare a 
partenerilor.

Pe parcursul celor patru ani ai proiectului au fost distribuite 226 de burse pentru fi-
nanțarea studiilor parțiale (part-time) sau universitare de masterat sau doctorat. Po-
pularitatea universității crește în regiune parțial datorită studenților care au câștigat 
burse de studii și de asemenea datorită partenerilor din consorțiu. 

Această zonă a fost mai degrabă nereprezentată în sistemul de contacte anterior al 
SZIU. Se speră că în acest mod țările din Africa, Caribic și Pacific vor deveni parteneri 
activi în cooperare.
Bugetul total al proiectului la nivelul consorțiului pentru 4 ani a atins aproximativ 4   
milioane  de euro.  Cea  mai mare parte din cheltuieli este făcută cu
burse de studii, granturi pentru studenți, costuri pentru transport și asigurări. Repar-
tizarea pe partenerii consorțiului depinde de numărul de studenți primiți. În concor-
danță cu durata specializării granturile sunt plătite de instituția gazdă.
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Programul TIMUR Mundus 
Obiectivele  proiectului TIMUR sunt similare cu cele ale KITE:  timp de 4 ani  sunt 
acordate 145 de burse de studii și bugetul total al proiectului este de 2 999 950 euro. 
În acest proiect 95% din mobilități sunt direcționate din Uzbekistan către partenerii 
din Uniune.

Burse ale Guvernului Ungariei cu Organizația pentru alimentație și agricultură a 
Națiunilor Unite (FAO)
Următoarele cursuri de masterat în științe sunt oferite în limba engleză în anul acade-
mic 2017-2018:

• Dezvoltare rurală și agribusiness
• Horticultură
• Managementul apei în agricultură.

Următorele universități participă:

• Universitatea Szent István, Facultatea de Științe Economice și Sociale
• Universitatea Szent István, Facultatea de Științe Horticole
• Universitatea Szent István, Facultatea de Științe Agricole și Mediu.

Cursurile sunt oferite dacă se atinge un număr minim de studenți. Bursa de studii 
acoperă:

• taxe de admitere și tutoriat  pe parcursul perioadei de studii cu cărți și în-
drumătoare de bază;
• cazare în cămine 
studențești;
• costuri de trai;
• asigurare medicală.
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Toate costurile menționate mai sus sunt finanțate de către      
Guvernul Ungariei, conform Acordului dintre FAO și Ungaria din 

2007.

Rezidenții (care trebuie să aibă cetățenie)  următoarelor țări sunt eligibili să 
aplice pentru Programul de burse de școlarizare:

Afghanistan, Albania,  Algeria,  Angola, Azerbaijan,  Armenia,  Belarus,  Bosnia și      
Herzegovina, Burkina Faso, Chiad, Egipt, Ethiopia, Gambia, Georgia, Ghana, Iordania, 
Kazakhstan, Kenya, Kosovo, Kyrgyzstan, Laos, Liban, Macedonia, Madagascar, Mali, 
Myanmar, Moldova, Mongolia, Muntenegru, Namibia, Nigeria, Korea de Nord, Pa-
lestina, Philipine, Serbia, Somalia, Sudanul de Sud, Sudan, Tajikistan, Turkmenistan,    
Uganda, Ukraina, Uzbekistan, Vietnam, Yemen.

Universitatea Szent István are 10-20 de burse de studii FAO în fiecare an.

Programul Stipendium Hungaricum 
Programul de burse de studii Stipendium Hungaricum a fost introdus în anul 2013 de 
către Guvernul Ungariei. Misiunea principală a programului este creșterea număru-
lui de studenți străini în Ungaria și încurajarea instituțiilor de învățământ superior    
maghiare să atragă cei mai buni studenți străini.

Programul se bazează pe acorduri bilaterale de cooperare educațională semnate între 
Ministerul responsabil de educație în țara/teritoriile care trimit și Ungaria sau între 
instituții. În prezent sunt implicați în program peste 50 de parteneri care trimit, din 4 
continente.

Mii de studenți din toată lumea aplică în fiecare an pentru studii universitare în Un-
garia. Numărul aplicanților pentru Stipendium Hungaricum crește permanent precum 
și numărul de burse disponibile. În anul academic 2017/2018 aproximativ 4000 de 
studenți își încep studiile în Ungaria în cadrul Programului Stipendium Hungaricum. 
Programul este coordonat de către Fundația Publică Tempus.

          Cheltuieli acoperite prin bursa de studii:

• Studii fără taxe
 » scutirea de la plata taxei de studii

• Bursa lunară
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 »non-grad terțiar, licență, masterat și un nivel de masterat: bursa lunară de 
40460 forinți (cca 130 euro) ca și contribuție la cheltuielile de cazare în Unga-
ria, timp de 12 luni pe an, până la finalizarea studiilor
 »nivel doctorat: conform actualei legislații din Ungaria, taxa lunară de 

studii este de 140000 forinți (cca 450 euro) pentru prima fază a educației (4            
semestre) și 180000 forinți (cca 580 euro) pentru faza a doua (4 semestre) – 
pentru 12 luni pe an, până la finalizarea studiilor

• Cazare
 »  cazare în cămine studențești sau o contribuție de 40000 forinți la costurile 

de cazare pentru întreaga durată a școlarizării
• Asigurare medicală

 » servicii medicale conform legislației maghiare în domeniu (Legea 80 din 
1997, cardul național de asigurări de sănătate) și suplimentar o asigurare me-
dicală de până la 65000 forinți (cca 205 euro) pe an pe persoană.

Universitatea Szent István deja are 451 de burse de studii Stipendium Hungaricum 
pentru programe de licență, masterat și doctorat.

Recrutarea prin agenții
În afara programelor de burse de studii se încearcă și recrutarea de studenți care se 
auto-finanțează. Există acorduri cu peste 20 de agenții din lume pentru promovarea 
programelor de studii mai ales în Orientul Mijlociu, Asia de Sud-Est și Africa. În astfel 
de cazuri universitatea furnizează materiale de promovare agențiilor și colaborează 
strâns cu ele în timpul procesului de obținere a vizei. SZIU plătește un comision de 
7-10% din taza de școlarizare în primul semestru de înmatriculare.

Analiza SWOT pentru internaționalizare

Puncte tari:
În dezvoltarea relațiilor internaționale punctul tare este că în cei peste 200 de ani de 
tradiție activitățile propri didactice și de cercetare acoperă o arie largă. În plus, 
munca eficientă și experiența profesorilor și cadrelor din universitate și de 
asemenea   efervescența științifică dezvoltată a Ungariei întăresc pozițiile 
internaționale ale universității.

• Profesori și cercetători înalt calificați și determinați
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• Prestigiul predării în programe didactice internaționale
• Relații internaționale puternice între profesori și cercetă-

tori
• Programele internaționale înseamnă surse financiare importante 

pentru dezvoltare.

Puncte slabe / Domenii care trebuiesc dezvoltate:
Fragmentarea care se poate observa în zonele de agricultură din Ungaria nu numai că 
scade mult reputația cercetătorilor maghiari dar și crează unul dintre cele mai mari 
obstacole în promovarea și dezvoltarea rezultatelor excelente ungurești în agricultură 
și științele naturii. Mai mult, alte dificultăți sunt cauzate de personalul suprasolicitat 
din universități și puțina informație care este disponibilă în engleză și de asemenea 
prezența internațională trebuie îmbunătățită.

• Puțini angajați, prin urmare profesorii și cercetătorii sunt suprasolicitați
• Salarizare necompetitivă.

Da Nu Par 
țial

Nu 
știu

Instituția are programe de licență și/sau masterat în 
limbă străină 

X

Există program de doctorat într-o limbă străină X

Instituția este parte dintr-un program cu două sau mai 
multe cicluri

X

Există programe internaționale integrate în programele 
de licență și/sau masterat în limba maghiară (de ex. 
studii regionale, limbi străine, culturi) 

X

Există posibilitatea în curriculă de a studia limbi străine X

Există unele cursuri într-o limbă străină pentru stu-
denții de la programele în limba maghiară

X

Bilbiografia obligatorie într-o limbă străină este     inte-
grată în subiectele programelor în limba maghiară

X
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Instituția informează profesorii și studenții despre 
posibilitățile internaționale

X

Există un comitet pentru curriculă care gestionează 
programe didactice internaționale

X

Instituția are un contract Erasmus valabil X

Instituția are sistem ECT X

Instituția este parte din rețele educaționale     inter-
naționale

X

Există acorduri de schimb pentru mobilități ale stu-
denților și profesorilor

X

Profesori străini invitați predau cu regularitate la insti-
tuție

X

Există programe internaționale profesionale acreditate 
în instituție

X

Comitetul pentru credite transferabile pregătește 
raport anual asupra activităților sale

X

Instituția are oferte de programe în străinătate X

În evaluarea activității cadrelor didactice activitatea 
internațională apare ca parte separată și este luată în 
considerare la avansare

X

Fondurile care pot fi cheltuite pe relații internaționale 
inclusiv costurile personalului și departamentului apar 
într-o categorie separată în bugetul instituției

X

Există buget separat pentru promovarea internațio-
nalizării (recrutarea studenților, participarea la târguri 
studențești, promovare etc.)

X

Există fonduri pentru granturi pentru studenții care 
studiază în străinătate

X

Există persoană care răspunde de cursuri într-o limbă 
străină furnizate de către o organizație separată inde-
pendentă

X
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Există un birou care gestionează deplasările și serviciile 
în și din străinătate pentru necesitățile internaționale 
ale studenților și profesorilor

X

Există cetățeni străini angajați în birourile internațio-
nale

X

Există website în limbă străină X

Strategia de resurse umane a instituției tratează 
creșterea proporției de profesori străini într-un capitol 
separat

X

Anumite posturi vacante sunt anunțate și în străinătate X

Profesorii sunt încurajați cu diferite stimulente să pre-
dea în limbă străină

X

Există poziții de cercetare și burse postuniversitare prin 
proiecte de cercetare internaționale

X

Instituția sprijină profesorii să participle la conferințe și 
deplasări de studii în străinătate

X

Oportunităţi:

Un interes internațional serios a fost exprimat în cadrul formării tehnice pentru care 
contribuie, alături de promovarea formării, și contactele din ce în ce mai multe ale 
universității, recentul Centru pentru informare tehnică didactic și de cercetare și 
de asemenea numărul mare de granturi internaționale disponibile pentru studenți. 
Beneficiile geografice unice ale celorlalte campusuri ale universității de asemenea 
reprezintă un avantaj competitiv semnificativ în învățământul superior internațional. 
Reputația profesorilor și cercetătorilor tineri talentați este consolidată prin suporta-
rea participării lor în deplasări de studii în străinătate.

• Raportul mare de studenți la competițiile asociațiilor științifice ale studenților 
este o sursă bună pentru continuitate
• Programe didactice promițătoare: agricultura și producerea alimentelor sunt 
de asemenea foarte importante pe plan internațional.
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Riscuri
Competiția internațională puternică în regiune și de asemenea vecinătatea și atracțiile 
Budapestei fac mult mai dificilă recrutarea studenților și în multe cazuri Gödöllő nu 
este destinația finală pentru mulți aplicanți. S-a agravat și din cauza situației demogra-
fice generale tipice regiunii și majorității țărilor. 

• Atractivitatea sectorului privat 
• Migrația tinerilor specialiști 
• Instabilitatea permanentă în învățământul superior, întârzierea strategiilor de 
marketing

4. Dezvoltarea Planului de management pentru ciclul de viață studențească
Definit în sensul cel mai larg, ciclul de viață studențească înseamnă de la primul       
contact cu potențialul student până la absolvire și educația pe tot parcursul vieții și 
consilierea în carieră pentru absolvenți (Wankel 2010). Ciclul de viață studențească se 
axează pe întreg parcursul studențesc, de la admitere până la alumni cu scopul de a 
asigura succesul studentului. Este important în consolidarea modului de înțelegere a 
angajamentului și aspirațiilor studentului în timpul studiilor prin identificarea nevoilor 
lor pe tot parcursul vieții studențești (Burton, Chester, Xenos, & Elgar 2013). Mulți 
factori trebuie luați în considerare în procesul de inițiere a deciziilor pentru viitori  stu-
denți. Pentru instituțiile de învățământ superior este esențial să furnizeze informații 
potrivite la timpul potrivit. Pentru o comunicare efectivă, este important a se înțelege 
tipul mesajului care să rezoneze cu viitori studenți pe tot parcursul vieții studențești.

Ciclul de viață studențească cuprinde toate responsabilitățile și domeniile pentru stu-
denți, profesori și personal administrativ care apar sau sunt atinse pe parcursul unui 
ciclu academic (toate etapele de la recrutare, aplicare, admitere și înscriere, până la 
participarea la cursuri și examene și absolvire).

Primul contact poate precede procesul de aplicare considerabil și crește stadiul dorin-
ței și aspirației. Ciclul de viață studențească începe cu recrutarea studentului,         dese-
ori cu doi sau mai mulți ani înainte de a intra în universitate. Mai departe sprijinirea 
aplicării și recrutării, ciclul de viață studențească trece la debut, suport la curs, 
învățare, predare și asistare. Etapele finale ale ciclului includ consilierea în 
carieră și învățarea pe tot parcursul vieții. Afilierea cu entități alumni 
încurajează învățarea pe tot parcursul vieții și angajamentul con-
tinuu cu universitatea.
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Gestionarea ciclului de viață studențească:
• Procesul de ghidare până la admitere: intenție / Zilele 

porților deschise
• Procesul de admitere a studenților 

• Studierea: înmatriculare / înregistrarea pe module / administrarea studenților 
– cursuri și examinări / examene și promovări / învățarea și parcursul curriculei / 
servicii de sprijin în carieră și altele / activități internaționale și extracurriculare / 
oferte și servicii / asistare și evaluare 
• Asociația alumni.

Exemple de gestionare a ciclului de viață studențească deja existente în cadrul        
universităților partenere CASEE-In:

BOKU
La BOKU internaționalizarea pe parcursul ciclului de viață studențească se desfășoară 
ideal de la admitere la absolvire. Este vizibilă pe pagina web, disponibilă în limbile ger-
mană și engleză și de asemenea toate departamentele oferă suport pentru studenții 
internaționali în cel puțin aceste două limbi. Începând de la nivelul masteratului un 
număr de programe de studii sunt ținute în engleză, fie doar la BOKU sau împreună 
cu alți parteneri internaționali. Chiar și în programele de studii sunt necesare cursuri 
care să nu se predea în germană. Cursurile oferite în germană sunt numeroase și în 
creștere.

Pentru programe internaționale comune există planuri de management comune pen-
tru administrarea mobilităților între parteneri. De exemplu pentru masteratul Danube 
AgriFood Master dezvoltat în cadrul rețelei CASEE există cadre de coordonare acade-
mice și non-academice de la fiecare universitate, care se întâlnesc periodic cu scopul 
îmbunătățirii managementului lor comun.

Mobilitățile ERASMUS pentru studenții care vin și pleacă și internship-urile sunt              
gestionate printr-o bază de date specială (Mobilități online, Mobility Online), care oferă 
o procedură transparentă pentru toate activitățile de la aplicare, selecția bursanților, 
mobilitatea în străinătate și faza de revenire acasă. Această bază de date este accesi-
bilă pentru toți membrii echipei biroului de relații internaționale (cu diferite drepturi 
de scriere și citire), astfel încât procesarea întrebărilor studenților este permanent po-
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sibilă indiferent cine este 
persoana responsabilă 
de ex. dacă este bolnavă 
sau în vacanță, deoarece 
toate email-urile trimise 
unui student sunt me-
morate în baza de date 
și astfel urmărirea este 
posibilă. Acest sistem de 
gestionare a ciclului de 
viață studențească prin-
tr-o bază de date online 
este în prezent extinsă și 
la alte programe bursie-
re.  

FAZ
Dezvoltarea planului de management al ciclului de viață studențească:

Universitatea din Zagreb, Facultatea de  Agricultură asigură servicii suport pentru ad-
ministrarea studenților pe întreg ciclul de viață  studențească de la intenție, aplicare și 
înmatriculare, până la absolvire, inclusiv activitatea alumni.

Gestionarea ciclului de viață studențească acoperă următoarele domenii cheie și pro-
cese asociate cu administrarea studenților:

• marketing și recrutare (zilele porților deschise, târguri studențești)
• aplicație 
• admitere 
• înregistrare / înmatriculare
• examinare și parcurgere 
• progres (studii de licență → studii de masterat → studii doctorale)
• absolvire 
• alumni
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Viitori studenţi
Facultatea de Agricultură are o pagină web activă unde viitorii stu-

denți au la dispoziție informații despre fiecare program de studiu precum 
și criteriile și procedurile de înmatriculare. Pentru mai multe informații detalia-

te există de asemenea un serviciu pentru studenți al Facultății de Agricultură, unde 
candidații pot obține personal informații despre înmatriculare și studii, prin email sau 
telefon.

Studenţi
După înmatriculare studenților li se aduc la cunoștință obligațiile și drepturile lor în 
timpul studenției și primesc informații de bază despre studii și profesori, precum și 
despre Regulamentul de studii universitare și postuniversitare. Toate informațiile sunt 
disponibile de la coordonatorul programului de studii, Serviciul de înregistrare a stu-
denților, pagină web, panouri cu informații și Biroul pentru sprijinirea studenților și 
dezvoltarea carierei.  

În timpul studenției Facultatea de Agricultură încurajează mobilitățile interne stu-
dențești prin Regulamente care guvernează și permit transferul studenților la alte                                     
studii de același nivel. Condițiile de înmatriculare pentru studii universitare stabilesc 
anumite cerințe minime, dar de asemenea permit înmatricularea studenților de la alte 
instituții de învățământ superior.

Regulamentul de studii universitare și postuniversitare la Universitatea din Zagreb, 
Facultatea de Agricultură guvernează transferul la alte studii de același nivel. 

Transferul la alte studii de la Facultatea de Agricultură este rareori realizat în timpul 
studiilor universitare la ciclul de licență. Mult mai des studenții, după completarea 
ciclului de licență, decid să se înmatriculeze la studii de masterat ce diferă de cele de 
licență. 

Mobilitățile interne ale studenților în cadrul universității sau studiile profesionale 
sunt încurajate prin alocarea de ECT. Înmatricularea la studii de masterat este per-
misă  pentru toți studenții care și-au finalizat studiile de licență sau profesionale la alte       
instituții de învățământ superior. Înmatricularea la studii de masterat este permisă de 
asemenea și studenților care au finalizat studii profesionale dacă, în timpul acestora, 
au atins o medie mai mare de 3.5.

Pe parcursul tuturor nivelurilor de studii, studenții au posibilitatea de participare la 
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mobilități internaționale în cadrul programelor de mobilități (Erasmus+, CEEPUS, 
schimburi bilaterale etc.). Mobilitatea studenților poate fi desfășurată în cadrul mobi-
lităților de studii sau prin plasament la instituția gazdă. Biroul de relații internaționale 
sprijină studenții în toate activitățile internaționale.

Absolvenţi
După  absolvire  și/sau în  timpul  absolvirii  studenții primesc formularul de aplicare 
pentru Asociația  Alumni a Facultății de Agricultură cu scopul sprijinirii obiectivelor 
instituției mame de întârire a relațiilor între alumni, comunitate și instituția mama.

SZIE
Similar cu BOKU, Universitatea Szent Istvan de asemenea a cumpărat licență pentru 
programul SOP Mobility-Online pentru gestionarea mobilităților studenților. Progra-
mul online pentru mobilități Mobility-Online sprijină gestionarea mobilităților, recru-
tarea și procesul de admitere pentru toate tipurile de participanți (studenți/profesori 
care pleacă, studenți/profesori internaționali care vin, cercetători care vizitează,   in-
terni și salariați). 

Programul Mobility-Online simplifică întreg procesul de admitere între Biroul de relații 
internaționale și aplicant prin:

• gestionarea electronică a tuturor tipurilor de mobilități, recrutare și proces de 
admitere
• portal pentru prezentarea online a partenerilor, cooperărilor, schimburilor și 
programelor de studii 
• formular de aplicare online personalizabil 
• gestionarea pas-cu-pas a procesului intern 
• mijloace simple de urmărire a rețelei de gestionare a internaționalizării: parte-
neriate, cooperări și acorduri 
• rapoarte și statistici automate 
• gestionarea eficientă a bugetului și burselor 
• cont de utilizator personalizat.

în plus birourile de relații internaționale central și la nivel de faculta-
te lucrează aproape de rețeaua studențească SZIU’s ESN, care 
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ajută și asistă foarte mult în gestionarea zilnică, activitățile sociale, 
grija pentru personal și organizarea de evenimente> http://sziu.hu/

getting-around.

Din partea Fundației Publice Tempus (în cadrul proiectului EFOP-3.4.2-
VEKOP-15-2015-00001) s-a realizat un studiu pentru a afla opiniile studenților inter-
naționali permanenți sau temporari care studiază în Ungaria, analizând percepțiile lor 
și atitudinile față de Ungaria, de serviciile educaționale și mobilitate. Întreg studiul 
este disponibil la următoarea adresă web:

http://tka.hu/docs/palyazatok/hallgatoi-elegedettseg-tanulmanykotet-en.pdf

Universitatea Szent Istvan a fost clasificată prima din cele 18 instituții de învățământ 
superior din Ungaria la cele 3 categorii (dacă se iau în considerare doar minimul de 
100 de intervievați) (tabelul 33, pagina 56).

USAMVBT
Gestionarea ciclului de viață studențească la USAMVBT acoperă următoarele procese 
asociate cu administrarea studenților:

• marketing și recrutare (zilele porților deschise, târguri studențești, prezentarea 
universității în școli)
• admitere 
• înregistrare / înmatriculare
• examinare 
• progres (studii de licență → studii de masterat → studii de doctorat) 
• absolvire 
• alumni.

Fiecare din cele șase facultăți din universitate are o pagina web proprie ce oferă             
informații despre fiecare program de studiu precum și calendarul admiterii și proce-
duri. 

La începutul fiecărui an academic, decanatele nominalizează decanul de an, care este 
persoana de contact principală pentru întreg ciclul de studii. 

Universitatea are un prorector responsabil cu activitatea studenților și fiecare faculta-
te un prodecan cu aceleași responsabilități. De asemenea universitatea a dezvoltat un 



31

Centru de sprijin al studenților și dezvoltare în carieră.  

După înmatricularea studenților, secretariatele și decanii de an familiarizează studenții 
cu obligațiile și drepturile lor în timpul studiilor, le dau informații de bază despre studii, 
despre Regulamentul studențesc. 

Pe parcursul studiilor este încurajată practica externă la diverse companii și ferme. 

În fiecare an se organizează conferințe studențești și competiții sportive și profe-
sionale, denumite Agronomiada, între studenții celor patru universități agricole din 
România.

La începutul fiecărui an academic, universitatea premiază studenții cu cele mai bune 
rezultate în anul de studiu anterior.

Înmatricularea la studii de masterat este permisă tuturor absolvenților de studii de 
licență de la aceeași universitate sau alte instituții de învățământ superior. 

Pe parcursul tuturor ciclurilor de studii studenții au posibilitatea de a participa la mo-
bilități internaționale în cadrul programelor de mobilități (Erasmus+, CEEPUS). Există 
un coordonator instituțional Erasmus+ și de asemenea câte unul la fiecare facultate. 

După absolvire foștii studenți pot face parte din Asociația Alumni.

UASM
La USAM există evenimente de recrutare în fiecare an, denumite “Zilele porților de-
schise”. Scop: cunoașterea 
universității și capacității, 
ofertei, programelor de stu-
dii și oportunităților.

De asemenea departamen-
tul de relații internaționale 
organizează Zile de infor-
mare în fiecare an la fiecare 
facultate din UASM. În tim-
pul acestor evenimente stu-
denții și profesorii primesc 
informații despre proiecte 
internaționale, practică pro-
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fesională în străinătate, posibilități de obținere a burselor de mo-
bilități.

Zilele internaționale la UASM sunt organizate în noiembrie sau decembrie în 
fiecare an, când studenții străini își prezintă cultura și tradițiile. Există invitați spe-

ciali la eveniment ca reprezentanți ai ambasadelor, universităților străine partenere, 
mediului de afaceri, ministerelor de resort, celor interesați.

Suportul financiar este un factor important pentru continuarea studiilor. În acest sens, 
UASM oferă burse speciale pentru studenții cu dizabilități și din familii defavorizate. 
Conform deciziei Consiliului de administrație, unii studenți din grupurile vulnerabile 
primesc cazare gratuită. 

UASM oferă oprtunități și motivație pentru success prin recomandarea studenților de 
înaltă performanță pentru burse guvernamentale, granturi de mobilități academice, 
conferințe științifice, școli de vară. Studenții pot participa fără taxe la activități extra-
curriculare (artă și sport), festivaluri studențești internaționale și competiții profesio-
nale.
Parcurgerea studiilor este facilitată prin diferite unelte digitale ca  bibliotecă electro-
nică, email, pagini web și alte sisteme care comunică cu studenții, facultățile și mediul 
de învățare. 

Studenții au posibilitatea de participare în echipe de cercetare și angajare cu ajutorul 
biroului de orientare în carieră. UASM are un Laborator pentru învățare pe tot par-
cursul vieții și un centru specializat pentru angajare în silvicultură. Profesorii oferă 
consultații studenților în diferite domenii. 

UASM are o comisie specială externă pentru evaluarea cunoștințelor studenților care 
recomandă cum să se îmbunătățească curricula și planurile de învățământ cu scopul 
pregătirii de specialiști înalt calificați. Calitatea absolvenților este verificată prin diferi-
te tipuri de chestionare trimise de către angajatori și în cadrul întâlnirilor cu ei.

UASM urmărește cariera profesională a absolvenților ei și implică alumni în ciclul de 

viață studențească. 
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CAPITOLUL C: Recomandări pentru alte universități (CASEE) 
Proiectul CASEE-In a dovedit clar că o calitate a educației este strâns legată de calitatea 
internaționalizării și a luat în discuție opțiuni pentru măsurarea calității internaționa-
lizării. În trecut, au existat câteva proiecte în lume pentru dezvoltarea comparativă 
de activități și indicatori pentru internaționalizare. În general, cuantificările cantita-
tive (ca măsurarea numărului de schimburi de studenți și personal sau acordurile de                 
cooperare) au fost din ce în ce mai mult înlocuite de metode calitative, cum este ten-
dinţa programelor UE de identificare a parteneriatelor strategice.

Cum deja s-a arătat în publicația IROICA ,,Calitatea în internaționalizare, parola pentru 
viitor’’ (“Quality in internationalisation, the password for the future”) în 2004  (ISBN 
2-905267-44-5), tabelul 1 descrie aspectele cheie care trebuiesc luate în considerare 
când se analizează nivelul internaționalizării unei instituții, cum aceasta este aria prin-
cipală de lucru cu scopul îmbunătățirii internaționalizării unei universități.

Dezvoltarea unui regim de calitate riguros pentru educație, cercetare și       admi-
nistrare, conexiune sistemică între revizuirea calității și dezvoltarea personalului și 
planificare, îmbunătățirea transmiterii interne a informației evaluative, dezvoltarea 
de linii directoare de calitate pentru studenții și personalul care pleacă sau este 
primit.

Dezvoltarea de structuri stimulative care să sprijine strategia de internaționalizare 
și prioritățile largi ale universității, continuarea rafinării indicatorilor de perfor-
manță, legarea indicatorilor de performanță la nivelul politicilor, structură stimula-
tivă mult mai transparentă.

Trecerea de masa critică în mediul didactic și de cercetare prin extinderea traiec-
toriilor existente, prin adăugarea de discipline care să fie legate de valorile de bază 
ale universității, prin desăvârșirea și îmbunătățirea parteneriatelor existente și noi, 
prin selectarea de subiecte de cercetare care să includă un grup cât mai larg de 
personal, prin includerea de doctoranzi, poziții postdoctorale și profesori invitați în 
aceste domenii, prin asigurarea de responsabilități pentru performanțe ulterioare.

Reglementări structurale organizatorice și procese, care să combine funcții de 
dezvoltare de politici, asigurarea calității, audit și creștere, validare de acorduri, 
eficientizarea comitetelor internaționale, creșterea accentului pe globalizare, co-
mercializare și parteneriate strategice.
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Ascuțirea politicilor de parteneriate, politici mult mai selective și practice în sensul 
cercetării și educației deja existente, agenda de globalizare a universității, necesita-
tea dezvoltării de arii interdisciplinare noi pentru care universitatea nu deține un 
profil suficient de extins, necesitate de parteneriate cu universitățile din domenii 
ne-agricole, de ex. economice.

Legarea politicilor de personal de internaționalizare, stimulente îmbunătățite și 
structuri suport, planificarea și funcționarea de politici de părăsire a studiilor /
sabatice, dezvoltarea de specializări și oportunități de dezvoltare de personal
pentru sprijinirea internaționalizării.

Imagine viitoare și identitate publică, posibilă regândire a imaginii și identității 
naționale care să corespundă profilului internațional, îmbunătățirea poziției univer-
sității KVL în Danemarca și Scandinavia.

Dimensiunea limbii engleze, monitorizarea predării de calitate, monitorizarea 
impactului practicilor de asistență și standardelor, monitorizarea dinamicii claselor 
în engleză, dispunerea de stimulente și sprijinirea trecerii la engleză, dezvoltarea 
personalului.

Tabelul 1: Aspecte cheie evidențiate de auditul calității la KVL1

Cum Dr. Irene Müller deja a menționat în capitolul ei din volumul IROICA, ,,un nivel 
înalt al internaționalizării poate fi menținut numai dacă specialiști dedicați urmăresc 
aceasta permanent. … Dacă este lăsată singură doar pentru puțin timp, scade imediat 
și toate eforturile de peste ani sunt pierdute.”2

Ca și consecință, cea mai importantă concluzie a acestui proiect CASEE-In constă în 
faptul că este esențial să existe suficiente resurse și personal înalt calificat pentru  
creșterea și menținerea nivelului internaționalizării unei universități. 
Referitor la cele mai urgente subiecte identificate în analiza noastră, următoarele re-
comandări pot fi făcute pentru depășirea acestor obstacole:

1 Calitate în internaționalizare, parola pentru viitor, (trad. din Quality in internationalisation, the password for the future),  Proc. 
8th European IROICA conference, pag. 18
2 Calitate în internaționalizare, parola pentru viitor ((trad. din Quality in internationalisation, the password for the future), Proc. 
8th European IROICA conference, pag. 11
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Recomandări: Internaționalizarea trebuie considerată în educație, cercetare și      
misiunea terțiară a următoarelor domenii:

a. Strategie și planificare (de ex. activități prioritare, priorități geografice, parte-
neriate, inovații) 

Dezvoltarea/rafinarea strategiei de internaționalizare:  
 » Luarea în considerare a strategiilor naționale 
 »Dezvoltarea de strategii de jos în sus și de sus în jos, incluzând toți responsa-

bilii relevanți
 » Există strategii la nivelul universității și la nivel de facultate, trebuiesc    

conectate unele la altele într-un mod consistent  
 »Acordurile și proiectele existente se iau ca punct de plecare 
 »Discutarea de idei/inițiative cu instituțiile partenere importante  
 »Proces participativ pentru conceperea strategiei universității pentru inter-

naționalizare cu scopul de a avea acceptare cât mai largă.  

Conținuturi posibile și argumentare pentru o strategie a internaționalizării:

Argumentare: Strategia pentru internaționalizare ar trebuie să se adreseze activi-
tăților prioritare referitoare la provocările majore ale zilelor de astăzi: globalizare,   
transport ieftin, IT și extinderea globală cu privire la internet, criza financiară, ten-
dința demografică negativă, creșterea imigrării, probleme etnice. 

• Strategia pentru internaționalizare a statelor member ale UE trebuie să se     
adreseze priorităților geografice: conformitatea instituțiilor de învățământ  supe-
rior în interiorul UE și în relație cu țările din Sud-Estul Europei
• Strategia pentru internaționalizare trebuie să se adreseze activităților inovative 
într-o economie prietenoasă cu mediul înconjurător (bioeconomie), IT, agricul-
tură, silvicultură, securitate alimentară, obiectivele de dezvoltare sustenabilă 
(SDG), modificări climatice  
• Includerea aspectelor interculturale și gestionarea diversității 
• Stabilirea unei politici de limbă străină 
• Considerarea gestionării ciclului de viață studențească de la 
recrutare la absolvire (rețea alumni)
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Cum se implementează strategia pentru internaționalizare: 
• Elaborarea unui plan de implementare cu obiective pe 

termen scurt, mediu și lung cu responsabilități clare pentru imple-
mentare, obiective și indicatori  

• Revizuirea anuală a acestor planuri  
• Stabilirea unei structuri adecvate și funcționale pentru implementarea strate-
giei, de ex. unitate de coordonare centrală a birourilor de relații internaționale  
• Identificarea coordonatorilor la nivelul departamentelor și    pentru priorități 
geografice specifice (de ex. persoane de  contact internațional la fiecare faculta-
te)
• Stabilirea de parteneriate puternice cu instituții selectate
• Participarea în rețele universitare și alte rețele

b. Resurse

• Asigurarea resurselor adecvate pentru internaționalizare pe o bază sustenabilă 
(finanțare pe termen lung). Procedând astfel, următoarele aspecte trebuiesc 
luate în considerare: 

Fonduri instituţionale
• Definirea de reguli clare și transparente pentru distribuirea bugetului pentru 
internaționalizare  
• Buget pentru universitate, facultate, birou internațional, programe de studii și 
alte activități  
• Recrutarea de studenți și personal internaționali
• Asigurarea de stimulente în conformitate cu strategia didactică, de cercetare și 
activităților de dezvoltare a carierei  

Apelarea la fonduri externe
• Asigurarea de sprijin pentru obținerea de burse pentru studenții care vin și 
personal 
• Asigurarea de sprijin pentru obținerea de burse pentru studenții care pleacă și 
personal 
• Acces la burse și programe, de ex. programe UE 



37

• Sprijin pentru elaborarea de propuneri de proiecte (de ex. personal tehnic 
pentru scrierea de propuneri)

c. Management la nivelul universității, facultății sau institutului: personal inter-
național, politică de limbă

• Permisiunea pentru responsabilități clare pentru probleme internaționale la 
nivel de rectorat și/sau facultate (de ex. prorector, prodecan pentru internaționa-
lizare)
• Includerea aspectelor de internaționalizare la toate nivelurile din universitate 
• Dezvoltarea unui plan pentru politica de limbă în universitate -  - http://www.
boku.ac.at/fileadmin/data/H05000/H12000/Baum_2012/G-_Internationale_Ko-
operation/C-_Strategie/2016_Beschluss_Language_Policy_Plan.pdf
• Gestionarea printr-o unitate de relații internaționale cu structură și resurse 
adecvate
• Stimularea activităților internaționale prin includerea de obiective și indicatori 
în promovarea personalului, evaluare și clasificare 

d. Marketing, promovarea instituțională și recrutarea de studenți internaționali

• Promovarea instituției la târguri studențești internaționale 
• Promovarea comună a rețelelor universitare (de ex. CASEE) la târguri educațio-
nale și conferințe, de ex. EAIE, NAFSA 
• Participarea în asociații internaționale 
• Promovarea programelor de studii pe platforme (de ex. IAAS, IFSA, IAESTE, 
AIESEC, ESN ...)
• Utilizarea de social media și pagini web pentru transmiterea informației despre 
activitățile internaționale 
• Instrumente multimedia pentru marketing
• Motivarea studenților care pleacă de a deveni studenți ambasadori (de ex. 
pentru instituția mamă sau pentru CASEE, proiecte comune, rețele)
• Elaborarea politicilor de comunicare internă și externă despre activi-
tățile internaționale 
• Promovarea rezultatelor clasificării naționale și internațio-
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nale a universității (la nivelul universității și/sau facultăților)
• Promovarea evaluării și acreditării instituționale a univer-

sității

e. Recrutarea personalului internațional

• Anunțarea internațională a pozițiilor academice vacante: utilizarea platforme-
lor cum este EURAXESS și trimiterea anunțurilor de posturi vacante în engleză la 
universitățile partenere 
• Recrutarea de profesori, lectori și cercetători cu experiență internațională 

• La audierea de personal nou, se verifică competențele lingvistice 
• La audierea de personal nou, se verifică experiența lor și competențele in-
ternaționale (competențe lingvistice, conștientizarea interculturală, cunoștințe 
despre contextul internațional)
• Implementarea strategiei de resurse umane pentru cercetători: https://eura-
xess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r

f. Integrarea studenţilor internaţionali 

• Oferirea de cursuri intensive pregătitoare de limbă specializată la domeniul lor 
de studii (on-line …)
• Organizarea de evenimente oficiale pentru studenții internaționali (de ex. 
săptămâna de orientare, ceremonie de deschidere pentru studenții   internațio-
nali, broșură de bun venit)
• Organizarea de evenimente sociale, culturale și sportive pentru studenții inter-
naționali 
• Integrarea studenților naționali și internaționali (de ex. mentori pentru stu-
denți, cooperarea cu asociațiile de studenți locale și internaționale)
• Sprijin în găsirea de cazare și obținerea vizei, drept de ședere și asigurare   pen-
tru studenții internaționali 
• Furnizarea de informații specifice pentru studenții internaționali prin aplicații 
pe mobil (de ex. despre orientarea în campus, cursuri, orar)
• Stabilirea de etichete/semne bilingve
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g. Centrul pentru relaţii internaţionale

• Asigurarea de suport profesional în următoarele domenii: integrarea studenți-
lor internaționali, sprijin pentru cazare adecvată (...), mobilitatea studenților și 
personalului, parteneriate, rețele, informație și marketing, sprijin în aplicarea 
pentru fonduri externe  
• Pentru a fi siguri că toate activitățile menționate mai sus pot fi realizate 
eficient, este necesar ca Centrul pentru relații internaționale să aibă suficient 
personal și buget  
• Centrul pentru relații internaționale poate furniza sprijin pentru parteneriate 
pentru proiecte de cercetare (și rețele)

h. Dezvoltarea personalului: personalul care vine și cel intern, cercetători și alt 
personal

• Dezvoltarea unui sistem transparent de accesare a mobilităților  
• Dezvoltarea unui sistem de stimulente pentru încurajarea personalului să folo-
sească mobilitățile de predare și perfecționare 
• Mobilitatea personalului de cercetare și administrativ ar trebui să fie recu-
noscută în parcursul carierei (de ex. în evaluarea anuală sau proceduri pentru 
avansări)
• Sistem de bonusuri pentru activități internaționale îndeplinite cu succes 
• Oferirea de perfecționare lingvistică (limba engleză sau limba națională) și 
perfecționare în domeniul didactic 
• Oferirea de suport tutorial în engleză și/sau limba națională pentru profesorii 
universității 
• Invitarea lectorilor de la universitățile partenere pentru a oferi consultanță 
de la coleg la coleg către profesorii universității în domenii diferite de cercetare 
și utilizarea mobilităților de perfecționare Erasmus+ pentru finanțarea acestor 
deplasări
• Oferirea de cursuri de perfecționare interculturale incluzând subiecte pe   
probleme sensibile 
• Oferirea de cursuri multimedia și de perfecționare în comuni-
care 
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i. Programe de studii: cerințe de admitere, cerințe de 
limbă, pregătirea pentru piața muncii internațională, diplomă 

• Dezvoltarea de curricula cu dimensiune internațională care să 
acopere cerințele unei pieți de lucru internaționale 

• Conceperea de programe comune cu instituții din străinătate cu includerea de 
părți interesate externe, de ex. alumni internațional, reprezentanți din industrie, 
în inițierea și evaluarea curriculei. Implicarea lor permanentă în comitetele de 
evaluare și de consultare
• Acreditarea întregii curricule la nivel (inter)național pentru creșterea potențialului 
pentru fonduri UE și pentru recunoașterea în lume 
• Participarea în programe europene și internaționale 
•  Oferirea unei structuri adecvate pentru implementarea de programe comune 
(grupuri de profesori care să se întâlnească periodic pentru analizarea și dezvolta-
rea viitoare a programelor)

j. Predarea și învățarea într-o clasă internațională: limba engleză, didactic, inova-
re, perfecționare interculturală, media nouă 

Următoarele activități pot fi utilizate pentru creșterea competențelor interculturale 
ale studenților și personalului universității:

• Pentru studenți: competențe interculturale – activarea efectivă într-un mediu 
internațional (în engl.), https://online.boku.ac.at/BOKUonline/wbLv.wbShowLV-
Detail?pStpSpNr=283064&pSpracheNr=1
• Următorul video poate fi folosit pentru perfecționare interculturală: https://
www.youtube.com/watch?v=NN-lE5J-j_g&feature=youtu.be
• Gândirea la organizarea de școli de vară ca punct de plecare pentru viitoare 
proiecte mai mari 

k. Cercetare şi inovare

• Stabilirea de acorduri instituționale 
• Participarea în programe și rețele europene și internaționale (de ex. proiecte 
de cercetare comune, programe de schimb în cercetare)
• Participarea în conferințe și seminarii internaționale
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• Integrarea cercetătorilor vizitatori în activitățile academice 

l. Alumni şi piaţa muncii

• Stabilirea/promovarea unei rețele de alumni național și internațional (de ex. 
informarea permanentă în instituție, întâlniri permanente) 
• Evidențierea de alumni cu cariere internaționale pe pagina web și folosirea lor 
ca ambasadori și puncte de contact în străinătate 
• Anunțarea posturilor vacante în diferite limbi pe portaluri internaționale de 
locuri de muncă 
• Dezvoltarea unei cooperări puternice cu cei interesați pe piața muncii la nivel 
național și internațional 
• Considerarea unei dimensiuni internaționale în programele și cursurile de 
educație continuă

m.  Managementul calității: dezvoltarea și monitorizarea de indicatori de perfor-
manță

• Evaluarea curriculei cu particularități ale programelor de studii internaționale, 
ca de ex..

 »Posibilitatea de a fi ,,comun’’ pentru un acelaşi program de studii (de tip 
,,joint program / degree“) 
 » Includerea instituțiilor partenere în comitetele de evaluare  
 »Pregătirea pentru o piață a muncii internațională  
 »Administrarea unui program de studii comun de ex. Instrucțiuni ELLS 

  https://ells.uni-hohenheim.de/en/95397#jfmulticontent_c178340-2 

• Indicatori de performanță ai internaționalizării în evaluarea curriculei și perso-
nalului 
• Stabilirea unei baze de date (pentru studenți și personal mobil, acorduri, perso-
ane de contact) cu indicatori relevanți pentru internaționalizare, monitorizarea 
permanentă a acestor indicatori  
• Revizuirea anuală a planurilor de implementare 
• Revizuirea strategiei de internaționalizare  
• Evaluare instituțională cu accent pe internaționaliza-
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re  de ex. cadrul evaluării la nivel instituțional NVAO https://
www.nvao.com/quality-assurance-systemsflanders/institutio-

nal-review 

Anexe
ANEXA 1: Draft-ul chestionarului de auto-evaluare conceput în proiectul CASEE-In

CHESTIONAR

Angajament instituțional, politici și oportunități 
1.) Misiunea instituției se referă în mod special la educația internațională? 

2.) Este educația internațională sau globală menționată ca una din primele cinci  
priorități în planul strategic curent al instituției? 

3.) Instituția are un plan scris separat care abordează internaționalizarea largă? 

4.) Instituția precizează formal impactul sau evoluția eforturilor sale de internaționa-
lizare în ultimii cinci ani? 

5.) Instituția a dezvoltat programe de studii specifice pentru studenții internaționali?

6.) Instituția oferă vreuna din următoarele oportunități pentru membri facultăților în 
ultimii trei ani (2013-2015)? 

 » seminarii despre internaționalizare 
 » seminarii care pun accentul pe cum să se folosească tehnologia pentru atin-

gerea dimensiunii internaționale a cursurilor 
 » seminarii care pun accentul pe evaluarea oportunităților de învățare inter-

naționale pentru creșterea competențelor de limbă străină 
 »diplome de recunoaștere specifice pentru activitatea internațională  

7.) Când facultatea angajează în domenii care nu sunt explicite internațional, insti-
tuția preferă candidați cu pregătire, experiență sau interes internațional? Instituția 
implică experiența internațională ca un factor pozitiv în aprecierea performanțelor 
sau avansarea personalului academic?

 »Nu 
 »Da, rar 
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 »Da, frecvent 

Structură organizatorică și personal 
8.) Instituția are una sau mai multe persoane sau membri ai facultăților dedicate cel 
puțin jumătate din timpul de lucru vreunui aspect al internaționalizării? 

Dacă da, câte raportate la numărul de: 

9.) Care aspecte ale internaționalizării sunt acoperite de către personalul din insti-
tuție?  

 » recrutarea studenților internaționali 
 » servicii pentru studenții internaționali 
 » servicii didactice internaționale – educație 
 » studii în străinătate
 » internaționalizarea curriculei 
 » învățarea de limbi 
 » inițierea și monitorizarea de parteneriate internaționale 
 » aplicarea și implementarea de proiecte internaționale 
 » altele: 

10.) Cine coordonează activitățile sau programele de internaționalizare? 

Este aceasta o persoană angajată permanent sau cu timp de lucru parțial pentru 
această activitate?

Această persoană coordonează o singură activitate sau mai multe activități / progra-
me?

11.) Dacă ați răspuns cu ,,da’’ la întrebarea 10, cui îi raportează?  

 » coordonatorului academic 
 » altei persoane din departamentul didactic 
 »decanului
 » rectorului 
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      Sprijin financiar 
12.) 

a.) Instituția primește fonduri externe destinate special programelor sau 
activităților de internaționalizare de la vreuna din următoarele surse în ultimii 

trei ani (2013-2015)? 

 »Guvern 
 »Autorități locale 
 »Alumni 
 »Donatori privați alții decât alumni 
 » Fundații
 »Mediul de afaceri 
 »UE
 »Altele   
 »Nu s-au primit fonduri speciale externe 

b.) Cine gestionează aceste fonduri (sumă forfetară administrativă)?

13.) Instituția oferă fonduri specifice pentru vreuna din următoarele activități pentru 
promovarea recrutării de studenți internaționali permanenți, cu finalizarea studiilor 
de licență în ultimul an (2015)? 

 »Costuri de transport pentru personalul de recrutare 
 »Burse pentru studenții internaționali 
 »Altele 

14.) Instituția oferă fonduri specifice pentru vreuna din următoarele activități pentru 
promovarea recrutării de studenți internaționali permanenți, cu finalizarea studiilor 
de masterat în ultimul an (2015)?

 »Costuri de transport pentru personalul de recrutare
 »Altele 
 »Nu se oferă fonduri instituționale specifice  

15.) Instituția oferă fonduri specifice pentru vreuna din următoarele activități pentru 
promovarea recrutării de studenți internaționali permanenți, cu finalizarea studiilor 
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de doctorat în ultimul an (2015)?

 »Costuri de transport pentru personalul de recrutare
 »Burse/Granturi
 »Altele , specificați …..

16.) Instituția oferă fonduri specifice pentru vreuna din următoarele programe sau 
activități de internaționalizare în ultimul an (2015)? 

 »Programe de studii în străinătate pentru cei mai buni studenți ai                    
facultății  
 »Cadre didactice din facultate la instituții din străinătate 
 »Deplasări ale cadrelor didactice din facultate la întâlniri sau conferințe în 

străinătate 
 »Cadre didactice care să studieze sau să conducă cercetări în străinătate 
 »Cazarea cadrelor didactice internaționale 
 » Internaționalizarea cursurilor 
 »Altele, explicați ….
 »Nu se oferă fonduri specifice 

17.) Instituția sau departamentele din universitate oferă fonduri instituționale speci-
fice pentru educația studenților în străinătate, în plus față de toate celelalte surse de 
finanțare? 

 »Nu
 »Da, pentru studenții la licență 
 »Da, pentru masteranzi 

Cerinţe de limbă străină 
18.) Instituția prevede cerințe de limbă străină la admitere la ciclul de licență (pentru 
studenți permanenți și de schimb)? 

 »Nu
 »Da, pentru unii 

       19.) Instituția prevede cerințe de limbă străină pentru studenții 
care vin la schimb (masterat, doctorat sau postdoctorat)  (pen-
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tru studenți permanenți și de schimb)? 

 » Nu 
 » Da, pentru unii 

20.) Enumerați toate limbile străine care au fost predate la licență și masterat în 
ultimii trei ani academici (2012/2013, 2013/2014, 2014/2015). 

21.) Enumerați toate cursurile în limba națională care au fost predate la licență și 
masterat în ultimii trei ani academici (2012/2013, 2013/2014, 2014/2015). 

Mobilităţi
22.) Instituția oferă pe bază de credite transferabile unul dintre următoarele progra-
me de studii în străinătate la licență, masterat și doctorat în ultimul an (2015)? 

 » Studii în străinătate 
 »Altele

23.) Dacă instituția administrează programe de studii în străinătate pe bază de 
credite transferabile, are ghid pentru a asigura că studenții la licență și masterat pot 
participa în programele de studii în străinătate aprobate fără întârzierea absolvirii? 

24.) Estimați procentul de studenți la licență din instituție care au absolvit în 2015 
și care au fost implicați în educație în străinătate pe bază de credite transferabile în 
timpul studiilor. 

 »nici unul 
 »5 – 10 % 
 »11 – 20%  
 »21 – 30 % 
 »31 – 50 %  
 »peste 50 % 

25.) Estimați procentul de masteranzi din instituție care au absolvit în 2015 și care 
au fost implicați în educație în străinătate pe bază de credite transferabile în timpul 
studiilor. 

 »nici unul 
 »5 – 10 % 
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 »11 – 20%  
 »21 – 30 % 
 »31 – 50 %  
 »peste 50 % 

26.) Care este procentul de studenți internaționali permanenți la licență, masterat și/
sau doctorat? 

 »nici unul 
 »5 – 9 % 
 »10 – 25 % 
 »peste 25 % 

27.) Instituția are un plan strategic de recrutare a studenților internaționali care 
include obiective specifice pentru studenții la licență? 

28.) Instituția are un plan strategic de recrutare a studenților internaționali care 
include obiective specifice pentru studenții la masterat și/sau doctorat? 

29.) Instituția oferă vreunul din următoarele programe sau servicii suport pentru 
studenții internaționali 

 »Comitet consultativ instituțional din studenți internaționali 
 » Servicii și/sau capitole internaționale alumni 
 » Învățarea limbilor străine 
 »Altele, specificați …. 

30.) Instituția a oferit vreunul din următoarele programe sau activități pentru stu-
denții internaționali anul trecut (2015)? 

 » Loc de întâlnire pentru studenții interesați în subiecte internaționale
 » Festivaluri sau evenimente internaționale permanente în campus 
 »Altele, specificați ….

31.) Instituția oferă vreun program comun cu una sau mai multe instituții din 
alte țări?

Folosirea tehnologiei pentru internaționalizare 

32.) Instituția folosește tehnologia în vreunul din următoare-
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le feluri pentru îmbunătățirea internaționalizării?  

 » Conferințe video sau web 
 » Un link direct de pe pagina instituției la programe și evenimente 

internaționale 
 »Altele, explicați …

Servicii de sprijin al internaționalizării 
33.) Care din următoarele servicii sunt disponibile pentru a sprijini activitățile inter-
naționale? Cât de importante sunt aceste servicii pe o scară de la 1 la 5 (1 = deloc 
importante și 5 = extreme de importante) din punct de vedere al conducerii univer-
sității?   

Servicii practice

 » cazare 
 » servicii de viză/reședință/muncă 
 » informare
 »organizarea transportului 

Servicii academice

 » consiliere 
 » informare
 »programe pregătitoare 

Servicii financiare

 »burse 
 » subvenții 
 » consilierea cu/ajutor cu aplicația 

Servicii sociale 

 »Ghidare / îndrumare
 »Activităţi 

Sistem de stimulente pentru cooperare internațională 

34.) Instituția are un sistem de stimulente pentru cooperare internațională? Dacă da, 
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specificați.

Asigurarea calităţii

35.) Instituția are politică de asigurare a calității care este publică și constituie parte 
din managementul strategic?

36.) Instituția are o procedură pentru inițierea și aprobarea programelor de studii?

37.) Instituția asigură că programele sunt oferite într-un mod care să încurajeze stu-
denții să aibă rol activ în procesul de învățare?

38.) Instituția aplică consistent reglementări pre-definite și publice care acoperă 
toate etapele ciclului de viață studențească?

39.) Instituția aplică corect și transparent procesul de recrutare și dezvoltare a perso-
nalului?

40.) Instituția are fonduri adecvate pentru activitățile de învățare și predare?

41.) Instituția colectează, analizează și folosește informațiile relevante pentru ma-
nagementul efectiv al tuturor activităților?

42.) Instituția publică informații (rezultate) actualizate despre analiza asigurării ca-
lității și acestea sunt ușor accesibile?  

43.) Instituția monitorizează și/sau revizuie programele de studii pentru a

asigura că acestea corespund necesităților studenților și societății? 

44.) Care sunt căile instituției pentru promovarea internaționalizării?

• Pe bază de web

• Pagină Web 

• Facebook 

• Broşuri

• Media (de ex. TV) 

• Altele, specificaţi ...
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ANEXA 2: Exemple de alte instrucțiuni publicate referitoare la 
internaționalizare:

PUBLICAŢII ALE REŢELEI IROICA

Gregersen – Hermans J (2011). Intercultural Communication Training for Administra-
tive Staff. An attempt towards a true international campus: intercultural inclusive and 
open to learning. Universitatea din Udine, Italia, pag.39. Preț 10€ - comenzi online: 
agnieszka_wojciechowska@sggw.pl

Delgado M, Hellgren S-L, Nielsen M, Vandecasteele H, Wojciechowska A și Heath S 
(2008). Handbook of good practice in the management of the academic studies and 
pastoral care of international Master students. Association for European Life Science 
Universities, Gent, Belgia, pag. 45. (http://www.ica-ls.com/images/stories/pdf/publi-
cations/ICA-Handbook-of-Good-Practice.pdf)

Karlsson I, Mueller I, Atkinson H, Toborn J și Bengtsson (2004). Good practice for 
international relations officer. Interuniversity Consortium for Agricultural and Related 
Sciences in Europe, ed. a 2-a, pag. 55

Heath S B (2004).Quality in internationalisation, the password for the future.Procee-
dings of the 8th European Conference for international relations officers at higher 
education institutions for agricultural and related sciences. Institute National Poly-
technique de Lorraine (INPL), Nancy, Franța, pag. 43  (http://www.ica-ls.com/images/
stories/pdf/publications/IROICA-Workhsop-proceeding-2004.pdf)

Mueller I (2000).International relations management at higher education institutions 
in agricultural and related sciences – contributions at IROICA workshops 2000. Inte-
runiversity Consortium for Agricultural and Related Sciences in Europe, pag. 56 

Interuniversity Consortium for Agricultural and Related Sciences in Europe, pag. 56 
(http://www.ica-ls.com/images/stories/pdf/publications/IROICA-Workshop-procee-
dings-2000.pdf)
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PUBLICAŢII ALE REŢELEI ELLS

Rețeaua ELLS (www.euroleague-study.org) a publicat instrucțiuni pentru de ex. dez-
voltarea curriculei, planificarea și implementarea diplomelor comune sau școlilor de 
vară. Pentru cei interesați se poate contacta secretariatul ELLS pentru a vedea în ce 
condiții aceste documente pot fi furnizate (ells@sggw.pl)  

ALTE PUBLICAŢII

Wankel, Charles (2010). Cutting-edge social media approaches to business educati-
on: teaching with LinkedIn, Facebook, Twitter, Second life, and blogs Charlotte, N.C.: 
Information Age Pub.

Chester, A., Burton, L., Xenos, S., Elgar, K., & Denny, B. (2013). Transition in, Transition 
out: A sustainable model to engage first year students in learning. A Practice Report.
The International Journal of the First Year in Higher Education, 4(2). 125-130. doi: 
10.5204/intjfyhe.v4i2.174

European Parliament, Centre for Higher Education Internationalisation (2015). 
Directorate-General for Internal Policies, Policy Department B: Structural and 
Cohesion Policies Culture and Education Internationalisation of Higher Education 
Study. (http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/540370/IPOL_
STU(2015)540370_EN.pdf) 


