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Ce conține prezentarea? 

Contextul analizei 

Metodologia de investigare 

Universitățile participante 

Experții implicați 

Rezultatele analizei 

Concluzii și recomandări (selectiv) 

Perspectiva viitoare 



Contextul analizei 
 

Preocuparea pentru creșterea coerenței politicilor și acțiunilor de 
la nivel național și instituțional în domeniul internaționalizării 

Nevoia creării unei baze de date alimentate de universități și 
articulate la nivel național 

Formularea de recomandări pentru internaționalizarea 
învățămțntului superior atât la nivel național cât și la nivel local 



Metodologia  

Radiografierea 
literaturii de 
specialitate 

Analiza 
documentară 

Culegerea de 
date din 
sursele 

statistice 
disponibile 

Realizarea a 5 
studii de caz în 
universități = 

autoevaluare + 
vizite experți; 

Elaborarea 
sintezei 

constatărilor și 
a 

recomandărilor 



Universitățile participante 
Instrumentul de auto-evaluare și metodologia pentru analiză au fost dezvoltate de echipa de experți pe 

baza bunelor practici internaționale (IAU) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implicare voluntară în analiza la nivel instituțional  

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 

Universitatea Titu Maiorescu din București 

Universitatea Maritimă din Constanța 

Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia 

Universitatea de Vest din Timișoara 
 



Experții 
 

      Coordonator: Eva Egron-Polak – Secretar General IAU 



 

 
Rezultatele investigării 

Analiza procesului de internaționalizare a învățământului superior 

din România cuprinde trei părți: 

• Partea A: Background paper privind contextul national si 
international 

• Partea B: Sinteza analizei experiențelor instituționale 

• Partea C: Recomandările de politici de internaționalizare 
formulate atât pentru nivelul național, cât și pentru nivelul 
instituțional.  

Studiu disponibil on-line la adresa:www.politici-edu.ro. 

 

http://www.politici-edu.ro/
http://www.politici-edu.ro/
http://www.politici-edu.ro/


 

Câteva constatări la nivel național... 
 

 

România nu are o strategie de 
internaționalizare a 

învățământului superior și nici 
instrumente specifice de stimulare 

a internaționalizării la nivel de 
instituții;  

Predomină politicile și 
instrumentele de implementare în 

domeniul mobilităților; 

Slabă coordonare între instituțiile 
implicate la nivel național în 

procesul de internaționalizare; 

Nu există o bază de date 
centralizată pentru 

fundamentarea de decizii 
strategice sau operaționale. 



Principalele recomandări la nivel național: 

Politică națională comprehensivă de internaționalizare a învățământului superior însoțită de resursele financiare alocate 
distinct pentru implementare și compatibilă cu 2 doc de referință: European Higher Education in the World (Comunicarea 
CE 2013), precum și Strategia de mobilitate (EHEA 2012); 

Cadru legal corespunzător + structuri operaționale eficiente de  implementare a politicii naționale de internaționalizare; 

Eliminarea barierelor legislative și birocratice în calea internaționalizării și a mobilităților; 

Constituirea unei baze de date unice și robuste cu privire la IS.  





 

 

 

 

 

Principalele recomandări la nivel de universități (1): 
 

 

Dezvoltarea unui mecanism coerent și comprehensiv de colectare de date și 
informații standardizate la nivel național și compatibile cu practicile 
internaționale 

Strategia de internaționalizare  => proces amplu de consultare a comunității 
universitare  + încorporată în strategia generală a instituției; 

Identificarea motivației de internaționalizare a obiectivelor și a modalităților de 
implementare a politicii instituționale de internaționalizare; 



Principalele recomandări la nivel de universități (2): 

Promovarea oportunităților de mobilitate pentru studenți și staff, sprijinite și din resurse proprii 
ale universității. 

Accentuarea internaționalizării curriculei pentru a dezvolta competențe interculturale și de 
comunicare prof. în alte limbi. 

Integrarea internaționalizării cercetării științifice în strategia generală a universității. 

Strategie de comunicare și promovare a internaționalizării, cu obiective clare. 

Revizuirea parteneriatelor instituționale  pe criterii calitative pentru a valorifica potențialul de 
colaborare. 



Continuarea activităților de sprijin în 
dezvoltarea internaționalizării printr-un nou 

proiect propus de UEFISCDI care este 
centrat pe Internaționalizare, echitate și 

management universitar pentru un 
învățământ superior de calitate (finanțat 

prin POSDRU).  

Perspectiva 











 

 

 

 

Vă mulțumesc pentru atenția acordată! 


