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Obiectiv/acţiune 1.1 Indicatori 

Informarea comunităţii academice cu privire la 

Planul Strategic pentru Internaţionalizare (PSI)  

Comunitatea academică simte că este 

implicată în realizarea PSI.  

Conferinţa locală privind internaţionalizarea 

învăţământului superior în UPM 

5 şedinţe 

10 mesaje email 

 

Obiectiv/acţiune 1.2 Indicatori 

Stabilirea de indicatori de referinţă cu privire la 

internaţionalizarea educaţiei şi a cercetării 

ştiinţifice la UPM  

Documentul Indicatori de referinţă privind 

internaţionalizarea UPM  

Obiectiv/acţiune 1.3 Indicatori 

Dezvoltarea unei strategii de marketing 

internaţional  

Este creată o strategie de marketing 

internaţional.  

Strategia de marketing internaţional este 

aprobată de Consiliul de Administraţie al 

universităţii.  

Obiectiv/acţiune 1.4 Indicatori 

Stabilirea de alianţe strategice pentru creşterea 

vizibilităţii UPM şi încurajarea activităţilor ce 

rezultă din aceste alianţe (reţele universitare, 

acorduri preferenţiale, cercetare comună, 

oportunităţi de formare) 

Situaţia reţelelor în care UPM este membră 

este actualizată.  

Noi oportunităţi se ivesc în cercetare, 

predare şi educaţia internaţională. 

Sunt organizate conferinţe internaţionale. 

Obiectiv/acţiune 1.5 Indicatori 

Dezvoltarea unei culturi a internaţionalizării 

„acasă”  

Comunicarea internă cu privire la activităţile 

internaţionale este îmbunătăţită (de jos şi în 

sus şi de sus în jos).  

Sunt create şi îmbunătăţite mecanisme 

pentru a oferi informaţii despre 

internaţionalizare (intranet, newsletter, site). 

Sunt comunicate bunele practici interne. 

Se continuă realizarea rapoartelor de 

benchmarking.  

Se creează o cutie de sugestii.  

Există un simţ sporit de proprietate în 

internaţionalizare.   

Se comunică şi se colectează  feedback cu 

privire la implementarea PSI.  

Obiectiv/acţiune 1.6 Indicatori 

Revizuirea strategiei asociaţiei Alumni, în 

vederea internaţionalizării sale  

În Asociaţia Alumni este creată o secţiune 

internaţională pentru studenţii internaţionali. 

Vizibilitatea secţiei internaţionale de pe site-
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ul Asociaţiei Alumni creşte.  

Obiectiv/acţiune 1.7 Indicatori 

Promovarea oportunităţilor privind 

posibilităţile de studiu în UPM 
un sistem de promovare 

Obiectiv/acţiune 2.1 Indicatori 

Elaborarea şi adoptarea unui model european 

de gestionare a relaţiilor dintre managementul 

universitar şi partenerii internaţionali 

un model european de gestionare a relaţiilor 

Obiectiv/acţiune 2.2 Indicatori 

Stabilirea, documentarea şi implementarea 

sistemului intern de asigurare a calităţii în 

conformitate cu cerinţele Standardelor şi 

ghidurilor de asigurare a calităţii din spaţiul 

european al învăţământului superior ESG 2015, 

ca unul din principalele realizări ale procesului 

Bologna 

Achiziţionarea standardelor şi ghidurilor şi 

implementarea sistemului intern de asigurare 

a calităţii în conformitate cu cerinţele 

standardelor şi ghidurilor ESG 2015 – 25 de 

proceduri 

Obiectiv/acţiune 2.3 Indicatori 

Efectuarea unui studiu privind modul în care 

calitatea curriculei universitare UPM poate fi 

îmbunătăţită în vederea unui impact 

internaţional 

Realizarea unui studiu privind îmbunătăţirea 

curriculei universitare 

Obiectiv/acţiune 3.1 Indicatori 

Dezvoltarea de noi programe de vară în engleză 

sau franceză  

Este implementat un nou program de vară.  

Un pachet de sprijin pentru studenţi este 

dezvoltat pe baza bunelor practici 

internaţionale.  

Este evaluată satisfacţia studenţilor şi 

pachetul este revizuit dacă este necesar.  

Programele de vară sunt promovate.  

Site-urile în română şi în engleză sunt 

îmbunătăţite şi folosite ca un instrument 

eficient de marketing şi recrutare.  

Obiectiv/acţiune 3.2 Indicatori 

Creşterea numărului de mobilităţi ale 

studenţilor incoming  

Numărul de mobilităţi ale studenţilor 

incoming creşte anual cu 2%.  

Un pachet de sprijin pentru studenţi este 

dezvoltat pe baza bunelor practici 

internaţionale.  

Este evaluată satisfacţia studenţilor şi 

pachetul este revizuit dacă este necesar. 

Revizuirea procedurilor pentru acceptarea 

studenţilor (solicitarea unui certificat de 

competenţă lingvistică extern cu nivelul B2 
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sau C1 emis de TOEFL, Cambridge sau alte 

organizaţii recunoscute pe plan 

internaţional). 

Serviciile de suport pentru studenţi sunt 

îmbunătăţite.  

Sprijinul administrativ pentru studenţii non-

europeni este îmbunătăţit.  

Personalul este capabil în mai mare măsură 

să ofere sprijin studenţilor internaţionali.  

Sprijinul pentru cazare este îmbunătăţit. 

Site-urile în română şi în engleză sunt 

îmbunătăţite şi folosite ca un instrument 

eficient de marketing şi recrutare.  

Internaţionalizarea studenţilor UPM creşte.  

Obiectiv/acţiune 3.3 Indicatori 

Creşterea numărului de mobilităţi ale 

studenţilor outgoing 

Numărul de mobilităţi ale studenţilor 

outgoing creşte anual cu 5%. 

Departamentele şi facultăţile stabilesc 

contacte internaţionale.   

Obiectiv/acţiune 3.4 Indicatori 

Creşterea numărului de mobilităţi ale 

personalului 

Numărul de mobilităţi ale personalului creşte 

cu 20% anual.  

Departamentele şi facultăţile stabilesc 

contacte internaţionale.  

Obiectiv/acţiune 3.5 Indicatori 

Creşterea numărului de programe şi cursuri 

oferite în engleză şi română  

Se realizează un studiu de piaţă pentru a 

identifica pieţe doritoare de cursuri în 

engleză şi română şi programe UPM 

adecvate.  

Se autorizează şi promovează anul pregătitor 

în limba română pentru studenţi străini la 

UPM. 

Se autorizează o specializare de licenţă în 

limba engleză în cursul anului 2016 şi se 

pregătesc alte două specializări pentru 

autorizare în anul 2017. 

Site-urile în română şi în engleză sunt 

îmbunătăţite şi folosite ca un instrument 

eficient de marketing şu recrutare. 

Internaţionalizarea studenţilor UPM creşte. 

Obiectiv/acţiune 3.6 Indicatori 
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Dezvoltarea ofertei de studii postuniversitare 

conformă cu noile domenii transversale 

identificate la Obiectivul 4.5 sau alte cursuri 

atrăgătoare pentru studenţii internaţionali  

Noile programe şi cursuri sunt implementate.  

Numărul studenţilor internaţionali creşte. 

Site-urile în română şi în engleză sunt 

îmbunătăţite şi folosite ca un instrument 

eficient de marketing şi recrutare. 

Revizuirea procedurilor pentru acceptarea 

studenţilor internaţionali. 

Obiectiv/acţiune 3.7 Indicatori 

Identificarea şi dezvoltarea mai multor 

programe cu diplomă dublă cu universităţi 

străine 

Este creat un nou program de masterat cu 

diplomă dublă. 

Internaţionalizarea studenţilor UPM creşte. 

Obiectiv/acţiune 3.8 Indicatori 

Creşterea numărului de mobilităţi outgoing de 

plasament în cadrul Programului Erasmus+  

Numărul de studenţi Erasmus outgoing în 

plasament creşte. 

Creşte capacitatea personalului de a oferi 

consiliere în carieră şi sprijin studenţilor.  

Internaţionalizarea studenţilor UPM creşte. 

Obiectiv/acţiune 3.9 Indicatori 

Dezvoltarea de schimburi internaţionale 

online/virtuale şi de iniţiative de  

blended learning cu alţi parteneri europeni şi 

internaţionali 

Internaţionalizarea curriculumului la costuri 

relativ scăzute.   

Consolidarea cooperării academice dintre 

UPM şi universităţile partenere.  

Obiectiv/acţiune 3.10 Indicatori 

Crearea unei reţele ESN (Erasmus Student 

Network) împreună cu celelalte universităţi de 

stat din Tîrgu-Mureş 

Este creată o reţea comună ESN. 

Consolidarea structurilor de suport pentru 

studenţii mobili incoming şi outgoing.  

Coeziune crescută a vieţii studenţeşti din 

Tîrgu-Mureş. 

Obiectiv/acţiune 3.11 Indicatori 

Dezvoltarea Biroului de Programe Comunitare  

Cel puţin încă un angajat cu normă întreagă 

este adus în birou. 

Eficacitatea crescută a biroului.  

Dezvoltarea strategiei de marketing 

internaţional.  

Obiectiv/acţiune 3.12 Indicatori 

Îmbunătăţirea competenţelor de limbă engleză 

ale personalului didactic şi administrativ prin 

organizarea de cursuri în limba engleză 

Organizarea de cursuri de limba engleză 

pentru personalul didactic şi administrativ, 

achiziţionarea unui program de traducere 

asistată pe calculator şi iniţierea personalului 

în vederea utilizării lui. 
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Obiectiv/acţiune 4.1 Indicatori 

Strângerea de fonduri internaţionale pentru 

cercetare  

Creşterea fondurilor prin accesarea 

programelor comunitare/programelor-cadru.  

Obiectiv/acţiune 4.2 Indicatori 

Creşterea numărului de publicaţii indexate 

internaţional ale cercetătorilor şi studenţilor 

postuniversitari UPM 

Lucrare/cercetător: 0.50 

Obiectiv/acţiune 4.3 Indicatori 

Creşterea vizibilităţii cercetătorilor UPM în 

citarea internaţională 

Număr de citări/personal academic şi de 

predare: 7.41 

Număr de citări/personal academic şi de 

predare: 11.64 

 

Obiectiv/acţiune 4.4 Indicatori 

Creşterea numărului de cercetători invitaţi la 

UPM  

Elaborarea unei strategii privind creşterea 

numărului de cercetători invitaţi la UPM 

30 cercetători/semestru 

Conferinţe la faţa locului şi online 

Obiectiv/acţiune 4.5 Indicatori 

Definirea unor teme de cercetare 

interdisciplinară inovatoare pentru proiecte de 

cercetare internaţionale comune şi pentru 

atragerea de cercetători, studenţi şi cercetători 

post-doctorali  

Se creează un document care identifică 

respectivele domenii. 

Obiectiv/acţiune 4.6 Indicatori 

Dezvoltarea colaborărilor internaţionale 

existente de cercetare cu parteneri 

internaţionali 

Este stabilit un program de cercetare.  

Sunt identificate programe-cadru posibile. 

Se stabileşte finanţarea. 

Alte obiective pentru cercetarea 

internaţională sunt întărite.  

Prezenţa UPM în indexul de citări este 

îmbunătăţită.  

Obiectiv/acţiune 5.1 Indicatori 

Creşterea numărului de parteneriate cu 

industria locală  

Numărul de parteneriate cu industria locală 

creşte.  

Mai mulţi studenţi, locali şi internaţionali, 

beneficiază de practică şi mobilităţi de 

plasament în industria locală.  

Noi firme ajung să cunoască studenţii UPM 

şi să îi vadă ca pe potenţiali angajaţi.   
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Obiectiv/acţiune 5.2 Indicatori 

Dezvoltarea colaborării existente cu părţile 

interesate de pe plan local 

Noi programe de cercetare sunt dezvoltate – 

listă teme de cercetare interdisciplinară 

inovatoare, program de cercetare 

internaţional 

Mai mulţi studenţi, locali şi internaţionali, 

beneficiază de practică şi mobilităţi de 

plasament în industria locală – 20 de 

parteneriate cu industria locală 

Sunt organizate activităţi comune: 

 Târguri anuale de locuri de muncă şi 

de practică (sau mai dese, dacă există 

cerere); 

 Conferinţe şi workshop-uri 

organizate de universitate la cerinţa 

părţilor interesate de pe plan local în 

domenii de interes pentru ele, unde 

universitatea are expertiza necesară - 

10 colaborări cu întreprinderi 

internaţionale 

 Conferinţe şi workshop-uri 

organizate de părţile interesate de pe 

plan local pentru studenţii UPM, în 

domenii care le pot completa 

pregătirea. 

  

Obiectiv/acţiune 5.3 Indicatori 

Optimizarea şi actualizarea curriculumului 

Curriculumul este actualizat cu competenţele 

şi abilităţile relevante, cerute de industriile 

locale şi de mediul de afaceri. 

Studenţii sunt mai bine pregătiţi. 

Şansele de angajare ale studenţilor cresc. 

   

 

 

 

 

 


