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”Internaționalizarea este procesul de integrare a unei dimensiuni internaționale, 

interculturale sau globale în obiectivul, misiunea și furnizarea educației post-secundare.”
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Pentru UNESCO, acest concept acoperă „toate tipurile și modurile de furnizare a 

programelor de învățământ superior, seturi de cursuri de studiu, sau servicii educaționale 

(inclusv educația la distanță) în care studenții se află într-o altă țară decât instituția care acordă 

diploma sau calificarea”. Cum însă internaționalizarea învățământului superior este un 

conglomerat de acțiuni și proceduri – adaptarea curriculei, mobilitatea studenților, a cadrelor 

didactice, a programelor de studii, modalitatea de a oferi programele de studii, modalitatea de 

promovare și selecție a studenților, alocarea fondurilor, etc.- sunt utilizați tot mai frecvent 

termeni asociați fenomenului de internaționalizare, precum cross-border higher education 

pentru a exprima ceea ce adesea numim mobilitatea internațională a studenților/ profesorilor 

sau, într-o accepțiune mai complexă ce are în vedere reevaluarea internaționalizării spațiului 

academic, transnational education. 

Procesul de globalizare, care a apărut din necesitatea de a ţine pasul cu progresele 

ştiinţifice şi tehnologice, utilizarea mass media, care se extinde chiar la nivel mondial, 

mobilitatea persoanelor, datorată, în special, politicilor de integrare a statelor în diversele 

construcţii de entităti culturale şi/sau ideologice, au condus la adaptarea spaţiului universitar, 

în concordanţă cu cele mai sus menţionate. 

Învăţământul universitar este supus procesului de internaţionalizare ca urmare a  

intensificării mobilităţilor în spațiul academic, a promovării programelor cu predare în limbi 

de circulaţie internatională, simultan cu promovarea componentei naţionale, compensând 

nivelarea datorată globalizării prin sublinierea specificului fiecărui spaţiu cultural, politic, 

economic. 

Evoluția conceptului de internaționalizare are la bază o serie de tendințe distincte care 

au generat modificări la nivelul sistemelor și instituțiilor de învățământ superior: 

- natura dinamică a proceselor de internaționalizare și importanța lor tot mai mare 

pentru reformele instituționale și naționale; 

- cererea pentru responsabilitate sporită a instituțiilor de învățământ superior, cărora 

li se solicită demonstrarea beneficiilor internaționalizării;  

- investițiile necesare pentru a atinge succesul în internaționalizare; 

- transferul costurilor  învățământului superior către studenți și familiilor lor;  

- presiune crescută pentru diversificarea surselor de finanțare; 

- impactul tot mai mare al clasamentelor (ex. clasamentelor de universități); 

- creșterea sectorului privat de învățământ superior; 

- solicitari extinse de aliniere a învățământului superior cu piața muncii, inclusiv în 

ceea ce privește învățarea pe tot parcursul vieții; 

- sporirea eforturilor  în vederea îmbunătățirii accesului, echității și incluziunii 

sociale; 

- creșterea gradului de utilizare a tehnologiei în educație, inclusiv a resurselor 

gratuite și în regim open access, inclusiv MOOCs; 

- solicitări de îmbunătățire a recunoașterii transnaționale a calificărilor; 

- învățământul superior văzut din ce în ce mai mult ca un instrument al diplomației / 

soft power; 

- așteptările în creștere cu privire la abilitatea învățământul superior de a răspunde 

provocărilor globale; 

- impactul tot mai mare al politicilor publice non-educaționale asupra 

învățământului superior; 

 

 

Ca urmare a acestor schimbări în contextul internațional, instituțiile și sistemele 

naționale de învățământ superior sunt de asemenea supuse transformărilor majore care trebuie 
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luate în considerare în definirea strategiilor de internaționalizare a educației, generând 

modificări esențiale caracteristice: 

- apariția unor noi forme de guvernare sistemică și instituțională;  

- presiune crescută pentru diversificare instituțională; 

- accent pe asigurarea calității;  

- accent crescut pe calitatea predării, rezultatele învățării și învățământul centrat pe 

student 

-  înmulțirea rețelelor internaționale și parteneriatelor strategice; 

- creșterea cererii pentru servicii studențești de calitate;  

- importanță sporită pentru cercetare și inovare;  

creșterea importanței acordate valorilor și eticii; 

Datorită specificității circumstanțelor fiecărei țări există diferențe între strategiile lor 

naționale de internaționalizare, dar pot fi observate obiective și țeluri comune. Printre acestea 

se numără, de exemplu, menținerea unei anume reputații – aspect căruia i se acordă o 

importanță sporită (de multe ori apreciată printr-un proxy: poziția în clasamentele 

internaționale), nivelul de vizibilitate și cel al competitivității; competiția pentru studenți și 

cercetători talentați; vizarea beneficiilor economice pe termen scurt și/sau lung; considerații 

demografice și accentul asupra inserției profesională și implicare socială. 

Strategia de internaţionalizare a UPM, în acord cu reglementările guvernamentale 

privind promovarea internaţionalizării învăţământului superior şi a educaţiei transnaţionale, 

reprezintă cadrul orientativ de acţiune pentru toţi membrii comunităţii academice, prin care 

sunt stabilite principalele direcţii de internaţionalizare în vederea formării şi promovării unei 

culturi a internaţionalizării la nivel instituţional, adaptarea învăţământului superior oferit de 

UPM în domeniul predării şi cercetării, dar şi în crearea unui mediu profesional care să 

permită dezvoltarea şi valorificarea competenţelor profesionale la nivelul comunităţii 

academice. 

Ca şi viziune, strategia de marketing internaţional are în vedere consolidarea 

dimensiunii internaţionale prin depăşirea abordării tradiţionale a relaţiilor internaţionale, 

apartenenţa la comunitatea academică internaţională prin mijloace specifice multiple. Se au în 

vedere cele două dimensiuni ale internaţionalizării: dezvoltarea unei culturi a 

„internaţionalizării acasă”, prin activităţi dedicate studenţilor, personalului academic şi de 

cercetare, personalului administrativ în sala de clasă, campus şi comunitate cu scopul de a 

dezvolta cunoştinţe şi competenţe interculturale, şi „internaţionalizarea în străinătate” prin 

activități desfăşurate în spaţiul din afara graniţelor ţării, inclusiv mobilitatea studenților, 

profesorilor, oamenilor de știință, programelor, cursurilor, curriculum și proiecte.  

Unul din obiectivele de bază ale „internaţionalizării acasă”, este de a oferi 

studenților acea experiență academică care îi determină să dobândească cunoștințele și 

abilitățile necesare într-o lume globalizată și să îi educe în spiritul civic al unei societăți 

democratice la nivel global. Din acest motiv, abordarea strategică de marketing educaţional 

vizează cel puțin următoarele componente: 

- analiza „factorilor de intrare”, precum:  

o numărul programelor și/sau al cursurilor predate în limbi străine; 

o numărul studenților locali sau internaționali înscriși;  

o numărul cadrelor didactice cu abilitățile necesare de predare și comunicare pe 

domeniul lor în una sau mai multe limbi străine;  

o numărul personalului străin angajat temporar pentru activități de predare și/sau 

cercetare etc.  

- regândirea curriculei și revizuirea conținutului cursurilor; 
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- predarea în limbi străine;  

- personal academic competent și facilități academice;  

- servicii suport pentru studenți (inclusiv studenții internaționali) și activități 

extracurriculare pentru creșterea expunerii internaționale a studenților în cadrul 

campusului; 

- servicii dedicate creșterii gradului de angajabilitate a studenților. 

 

Obiectivele strategiei de marketing internaţional în UPM vizează următoarele aspecte:  

 

1. Internaţionalizarea universităţii şi creșterea numărului de studenți internaționali 

prin: 

- dezvoltarea de politici specifice pentru recrutarea de studenţi internaţionali; 

- identificarea strategiilor în vederea creşterii atractivității instituției pentru studenții 

incoming; 

- reforma curriculară întreprinsă în sensul includerii în conținutul sau modalitatea de 

derulare a unui program de studii universitare a unui element de internaționalitate; 

- includerea în programul de studii a unui conținut de analiză comparativă (ex. drept 

internațional, drept comparat, sisteme comerciale comparate, etc.) sau a unor studii 

regionale specializate (ex. studii europene, studii americane, studii interculturale, 

comunicare interculturală, etc.) concomitent cu predarea în limbi de circulație 

internațională a unor module/ programe integrale de studii, ceea ce va facilita accesul 

studenților străini la oferta educațională a UPM și internaționalizarea studiilor ( se 

remarcă necesitatea întocmirii și dezvoltării procedurilor de evaluare a gradului de 

eficiență a internaționalizării prin curriculă) 

- dezvoltarea programelor de calitate cu predare într-o limbă străină (mai ales engleză și 

franceză), și dezvoltarea și/sau creșterea numărului programelor comune/în cotutelă 

disponibile la toate ciclurile academice, cu scopul unei mai bune/ multiculturale oferte 

academice pentru studenți; 

- dubla acreditare a programelor de studiu (cu predare în limba română și/sau alte limbi 

străine), atât de către ARACIS conform reglementărilor legale naționale și – în același 

timp – de instituții internaționale, conform standardelor acestora; 

- internaționalizarea programelor de studii cu accent pe multilingvism și 

multiculturalitate; 

- dezvoltarea de mecanisme puternice de asigurare a calității pentru internaționalizare și 

de noi servicii pentru studenți; 

- creșterea învățământului transnațional prin deschiderea sistemului propriu către 

furnizorii străini ca modalitate de a face față cererii nesatisfăcute de învățământ 

superior și/ sau pentru a accelera ritmul reformelor; 

- dezvoltarea unor programe transnaționale, ca urmare a legăturilor istorice naționale, 

instituționale sau personale (ca rezultat al conexiunilor interpersonale între 

reprezentanți ai diverselor instituții), ca inițiative ale țării gazdă, datorită limbilor de 

predare care sunt disponibile, ca urmare a creșterii dimensiunii diasporei, etc. 

- dezvoltarea formelor de învăţământ transnaţional prin deschiderea de filiale în alt stat, 

Twinning , Programe cu dublă specializare/ programe în cotutelă (joint degree); 

- dezvoltarea învățământului digital și online, în special, cursurile de tipul Massive 

Online Open Courses (MOOCs) într-o gamă de forme de predare și învățare diferite și 

eterogene. 

- vizibilitate internațională mai mare și prestigiu pentru universitate și cercetarea 

realizată de aceasta, prin creșterea implicării în proiectele de cercetare de interes 

național și internațional, folosind finanțare internațională și parteneri din străinătate, 
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dar și prin dezvoltarea inițiativelor pentru atragerea cercetătorilor și profesorilor 

recunoscuți internațional; 

- identificarea personalului academic internațional care poate îndeplini cerințele 

universității gazdă, prin organizarea diferitelor evenimente și prin sprijinirea 

inițiativelor de relaționare internațională; 

- abordarea dimensiunii internaționale în toate aspectele vieții academice asumată de 

leadership, conducere, facultate, studenți și toate facilitățile academice și unitățile de 

suport; 

- promovarea limbii, valorilor și culturii române în străinătate; 

 

Reglementările specifice cu privire la acumularea de puncte credit ECTS şi 

promovabilitate 

 

- În baza Ordinului nr. 3775/ 16.05.2016 privind aprobarea Metodologiei de primire la 

studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini pe locuri fără plată a taxelor de şcolarizare, 

dar cu bursă, în instituţiile de învăţământ superior de stat acreditate, cetăţenii străini 

pot fi înscrişi pe locurile de studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, 

potrivit art.1, lit a), b), c), d) din prezenta metodologie, după absolvirea anului 

pregătitor, cu durata de 1 an,  în cadrul căruia îşi însuşesc cunoştinţele necesare de lb. 

română. Sunt exceptate de la obligaţia de a prezenta atestatul de absolvire a anului 

pregătitor, la înscrierea la programele de studii cu predare în limba română, persoanele 

care prezintă acte de studii româneşti, acte care atesta cel puţin patru ani de studii 

consecutivi urmaţi în limba română, cei care promovează testul de limba română, în 

urma examinării de către o comisie de specialitate sau cei care prezintă 

certificat/atestat de competenţă lingvistică, nivel minim B2, eliberat de Institutul 

Limbii Române.  

- Studenţii de la programul de an pregătitor de limba română, precum şi cei din 

programele universitare de licenţă şi master, care nu au obţinut, la finalizarea anului 

universitar, un număr de 60 de credite transferabile nu mai beneficiază de  drepturile 

prevăzute la art. 16 lit a), b), d) şi e) din prezenta metodologie (finanţarea cheltuielilor 

de şcolarizare pt anul pregătitor de lb română, finanţarea cheltuielilor de şcolarizare pt 

studiile propriu-zise –dar nu mai mult de durata unui ciclu academic-, acordarea unei 

burse lunare, finanţarea cheltuielilor de cazare în căminele studenţeşti, prin bugetul 

MENCS, în limita subvenţiei alocate). Pe perioada suspendării bursei şi a finanţării 

cheltuielilor de şcolarizare, cetăţenii străini vor studia cu taxă în valută, în cuantumul 

stabilit în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

- Mobilitatea academică internă definitivă se realizează cu acceptul instituţiilor de 

învăţământ superior de stat acreditate, de provenienţă, respectiv primitoare şi cu 

acordul MENCS. (art.20 din prezenta metodologie). 

-   Mobilitatea academică internă definitivă se poate realiza după primul an şi până la 

sfârşitul penultimului an de studii, la aceeaşi specializare, în condiţiile promovării cu 

numărul de 60 de credite transferabile anuale. 

 

2. Creșterea mobilității studenților și a personalului prin: 

- Susţinerea studenților și personalului implicați în programe de mobilitate – fie că este 

vorba de mobilități pentru perioade scurte (pentru obținerea unui număr de credite de 

studiu/ credit mobility) sau pentru obținerea unei diplome (pe durata unui program de 

studiu/degree mobility); 
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- dezvoltarea de mobilități care au ca scop predarea limbii şi/sau a culturii ţării în 

străinătate; 

- dezvoltarea mobilităţilor de scurtă durată pe următoarele tipuri de programe:  

o Școli de vară/ iarnă internaționale sau echivalent – cu participarea studenților, 

a cadrelor didactice sau a personalului implicat în cercetare;  

o conferințe internaționale unde cadrele didactice/ cercetătorii sunt invitați ca 

vorbitori cheie/ principali;  

o programe de mobilitate outgoing de scurtă durată sub forma vizitelor de studiu 

sau proiectelor de cercetare care fac parte din curricula obligatorie; 

o mobilitate pentru practică transnațională finanțată prin fonduri europene pentru 

investiții în educație (infrastructură, programe de studii, cercetare, profesori, 

studenți); 

- dezvoltarea programelor speciale de training lingvistic pentru cadrele didactice care 

intenționează să predea în cadrul programelor internaționale urmărindu-se 

îmbunătățirea abilităților aplicate de limbă străină, cursuri teoretice și practică 

pedagogică modernă, metode de evaluare a studenților în funcție de specializarea 

fiecăruia, cursuri de gândire critică și scriere academică, cursuri de asigurare a calității 

la nivel de domeniu și curriculă; 

- dezvoltarea parteneriatelor cu universităţi străine; 

- intensificarea schimburilor academice bilaterale (profesori, cercetători, studenți); 

- cooperarea cu staekholderii relevanți în domeniul învățământului superior astfel încât 

să se asigure mobilitatea studenților și a personalului academic și administrativ;  

- îmbunătățirea structurilor administrative și de suport printr-un sistem de facilitare 

pentru studenții incoming și outgoing, (ex.  dezvoltarea unei rețele de alumni 

internaționali); 

 

Mobilitatea creditelor are în vedere programele de mobilitate de scurtă durată, pe baza 

cărora studenților mobili li se recunoaște perioada petrecută în străinătate și li se oferă 

creditele ECTS aferente disciplinelor studiate/ programelor incluse în curricula universității la 

care aceștia sunt înmatriculați. Mobilitatea creditelor are două dimensiuni, analizând 

deopotrivă mobilitățile studenților incoming, adică ale studenților străini care urmează un 

program de mobilitate de scurtă durată în România, precum și mobilitățile studenților 

outgoing, adică ale celor înmatriculați la universități de pe teritoriul României, care urmează 

un program de mobilitate într-un alt stat. 

Mobilitatea programelor de studiu are în vedere desfășurarea de către un student a 

unui întreg ciclu de studii superioare într-un alt stat decât cel al cărui naționalitate o poartă. 

Este vorba, spre exemplu, de situația studenților din străinătate care se înscriu la studii 

universitare de licență, master sau doctorat în România (numiți în acest caz studenți 

incoming), respectiv studenți români care decid să urmeze studiile universitare într-un alt stat 

(denumiți studenți outgoing). 

 

În afara programelor de mobilitate pentru studenți, mobilitatea de personal este o 

componentă semnificativă a internaționalizării. O bună parte din mobilitatea externă se 

derulează grație unor programe europene precum Erasmus sau CEEPUS. 
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3. Publicarea şi distribuirea de material documentar şi de pliante în limbi de 

circulaţie internaţională despre condiţiile de studiu şi de trai în UPM 

 

- conceperea materialelor de promovare (broşuri, flyere, pliante de informare) în limbi 

de circulaţie internaţională și diseminarea informaţiilor detaliate asupra condiţiilor de 

admitere, a condiţiilor de şcolarizare, condiţii de obţinere a bursei, cuantumul bursei, 

finanţarea cheltuielilor de şcolarizare, finanţarea cheltuielilor de cazare în căminele 

studenţeşti, asistenţă medicală gratuită, tarif redus pentru transportul local în comun, 

etc; 

- promovarea aspectelor privind calitatea vieții de student, activitățile extracurriculare și 

implicarea studenților în diferite evenimente organizate în cadrul campusului, în afara 

lui, sau în spațiul virtual; 

- informare adecvată a studenților actuali și potențiali, dar și a familiilor acestora în 

legătură cu condițiile de învățare și de trai din cadrul campusului și din afara lui, 

inclusiv asistența pentru cazare, servicii medicale și juridice; 

- promovarea oportunităţilor de dezvoltare personală prin activitățile extracurriculare, 

evenimentele culturale și sportive; 

- consilierea pentru studenți înainte de înscriere și în timpul studiilor, facilitățile de 

plasare în stagii de practică, dar și de orientare în carieră; 

-  promovarea recunoașterii academice și profesionale a diplomelor și calificărilor 

oferite de universitate, în condiţiile globalizării pieţei muncii şi a mobilităţii 

transnaţionale a absolvenților în căutarea unui loc de muncă adecvat; 

 

4. „Branding”-ul instituţional 

 

Imaginea Universităţii “Petru Maior” din Tîrgu-Mureş, proiectată atât prin mijloacele 

de comunicare existente, cât şi prin intermediul studenţilor, reprezintă principalul instrument 

pentru consolidarea brandului universitar.   

În contextul competitivităţii existente în mediului universitar, asigurarea unei imagini 

academice pozitive la nivel naţional şi internaţional printr-o abordare integrată a activităţilor 

academice, evidenţierea calităţii programelor de studiu şi cercetare, a modalităţilor de predare 

şi interacţionare cu studenţii, precum şi imaginea bine conturată a unei instituţii cu tradiţie şi 

totodată dinamică, deschisă total spre societatea modernă europeană, ce cultivă şi perpetuează 

educaţia academică autentică, în elementele ei esenţiale: exigenţă, autoritate, respect, calitatea 

educaţiei, cultul performanţei, reprezintă elemente simbol ce creează arhitectura de brand.  

În esenţa sa, branding-ul universitar trebuie să reprezinte manifestarea caracteristicilor 

instituţiei ce o diferenţiază de altele, reflectând capacitatea acesteia de a satisface nevoile 

studenţilor, generând încredere în capacitatea sa de a expune un anumit nivel de studii 

superioare şi de a ajuta potenţialii candidaţi să decidă înţelept. 

Strategia de management universitar, având la bază şi tehnici de marketing, vizează 

dezvoltarea unui brand universitar capabil să construiască, să gestioneze şi să dezvolte o 

imagine pozitivă importantă, dacă avem în vedere faptul că sentimentul de apartenenţă 

instituţională a absolvenţilor este dat de transferul de imagine ce se realizează între instituţia 

de învăţământ şi absolventul acesteia.  

Utilizând tehnici de branding instituţional bazate pe misiunea, viziunea şi valorile 

proprii, Universitatea “Petru Maior” din Tîrgu-Mureş continuă eforturile pentru creşterea 
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vizibilităţii instituţionale, înregistrarea unor poziţii favorabile în diverse ranking-uri naţionale 

şi internaţionale, întreaga comunitate academică fiind conştientă că acestea nu reprezintă un 

scop în sine, ci un efect al unui întreg set de acţiuni, iniţiative şi demersuri instituţionale. 

Promovarea imaginii instituţionale, construirea şi dezvoltarea imaginii positive a 

universităţii implică un efort comun al întregii comunităţi academice, având drept rezultat 

creşterea vizibilităţii naţionale şi internaţionale, asociată unei reputaţii bune, măsurată la 

nivelul diverselor exerciţii naţionale şi internaţionale de ierarhizare, prin atragerea de 

acoperire mediatică pozitivă şi prin oferirea de oportunităţi personale în momentul finalizării 

studiilor. Prestigiul universităţii contribuie în mod decisiv la crearea şi consolidarea 

avantajului competitiv. 

 

Acţiuni desfăşurate/ preconizate în vederea creşterii vizibilităţii şi notorietăţii UPM 

  

- organizarea în cadrul facultăţilor universităţii a unor evenimente/dezbateri mediatizate, 

pe subiecte de actualitate; 

- organizarea de evenimente ştiinţifice şi culturale cu participare naţională şi 

internaţională; 

- invitarea unor personalităţi, recunoscute la nivel naţional şi internaţional, din domeniul 

ştiinţei, culturii pentru susţinerea unor evenimente publice în universitate; 

- mediatizarea performanţelor UPM în cadrul proiectelor de cercetare naţionale şi 

internaţionale; 

- dezvoltarea parteneriatelor strategice cu instituţii de învăţământ superior renumite la 

nivel internațional, asigurându-se astfel și creșterea notorietății universităţii; 

- internaționalizarea și colaborarea cu comunitatea urmărind permanent creșterea 

numărului parteneriatelor active atât în domeniul academic, cât și cu mediul social și 

economic; 

- organizarea de acțiuni comune în domeniul didactic, al cercetării, al relațiilor 

internaționale și al inițiativelor studențești, în cadrul consorţiului universitar; 

- dezvoltarea activităților internaționale susținută de schimburi de experiență și 

mobilități ale personalului academic din toate stadiile carierei; 

- alinierea activităților de cercetare și a celor didactice la standardele internaționale de 

calitate;  

- participarea la târguri educaţionale naţionale şi internaţionale, expoziţii tematice în 

scopul promovării imaginii universităţii, a ofertei educaţionale, a celor mai noi 

realizări în domeniul cercetării şi inovării/ invenţii şi brevete; 

- participarea cu lucrări în cadrul conferinţelor naţionale şi internaţionale; 

- adoptarea unui sistem integrat și coerent de identitate vizuală care să promoveze marca 

universităţii prin toată gama de elemente vizuale și obiecte personalizate;   

- elaborarea şi implementarea unei strategii de promovare a imaginii universităţii în 

acord cu strategia de internaţionalizare a instituţiei; 

Studenții doctoranzi și coordonatorii acestora trebuie să demonstreze vizibilitate 

internațională și performanțe științifice prin diferite articole publicate în jurnale internaționale. 

Din acest motiv, universitatea trebuie să asigure acces nelimitat la cele mai bune baze de date 

și la descoperirile cele mai recente din domeniul cercetării. 

 



                                                                

9 

CNFIS-FDI-2016-0121 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

 

5. Participarea la târguri educaţionale/ expoziţii tematice naţionale şi internaţionale 

 

Participarea universităţii la târgurile educaţionale/ expoziţii tematice organizate la 

nivel naţional şi internaţional reprezintă instrumentul de marketing care asigură vizibilitatea 

instituţională, creşterea notorietăţii precum şi modalitatea eficientă de promovare a ofertei 

educaţionale în rândul participanţilor în scopul recrutării viitorilor studenţi.  

Avantajul pe care îl conferă participanţilor acest gen de activitate constă în faptul că  

universităţile românești au posibilitatea să identifice grupurile țintă de studenți pe care îi are 

în vedere, zona de recrutare fiind mult extinsă în comparaţie cu acţiunile de gen desfăşurate la 

nivel regional, iar interacţiunea cu potenţialii studenţi este directă, oferind celor prezenţi 

posibilitatea informării exacte asupra ariei educaţionale de interes comun: oportunităţi de 

studiu, informaţii despre programele de studiu, burse pentru studiul internaţional, precum şi 

oportunităţi de dezvoltare personală, în cazul târgurilor educaţionale.  

Participarea la saloanele/ expoziţiile tematice din domeniul cercetării asigură 

promovarea celor mai recente rezultate ale activităţii de cercetare ştiinţifică precum și 

proiectele majore în care instituțiile de cercetare sunt implicate în prezent, creşterea 

prestigiului instituţional şi consolidarea avantajului competitiv. 

Dintre cele mai importante la care universitatea poate participa, menţionăm: 

Concursul internaţional Bruxelles–EUREKA, în cadrul Salonului Bruxelles-INNOVA 2016, 

unde cercetarea şi inventica românească au participat în Standul României organizat sub egida 

Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare – ANCSI, Salonul Internaţional de 

Invenţii de la Geneva-ELVEȚIA,  Salonul Cercetării Românești, Festivalul în domeniul 

inovării – Digital Life Design (DLD Tel Aviv), Expoziţia internaţională de invenţii , cercetare 

ştiinţifica şi tehnologii noi – INVENTIKA, Salonul de inventică - PRO INVENT, Romanian 

International University Fair (RIUF)- târg internaţional de ofertă educaţională universitară 

organizat de Grupul EDUCATIVA, Târgul Internaţional GAUDEAMUS - Carte de 

învăţătură, Târgul Internaţional MIEF (Moldovan International Education Fari) realizat cu 

suportul Uniunii Europene prin programul „Study in Europe”. 

 

6. Campanii de recrutare pentru studii parţiale sau complete din Republica 

Moldova, acestea fiind sprijinite prin programe generoase de burse şi alte stimulente 

atractive pentru studenţii străini. 

Studenții și elevii din Republica Moldova sunt cei mai importanți beneficiari ai 

sistemului de învățământ românesc după cetățenii români. An de an, tinerii basarabeni aleg 

să-și continue studiile peste Prut din dorința de a cunoaște un alt mod de viață, o altă cultură și 

civilizație, de a beneficia de un sistem educational mai competitiv la finalul căruia să 

dobândească o diploma recunoscută în toate statele member UE și oportunitatea unei cariere 

profesionale după absolvire. În acest context, strategia de marketing a universității se poate 

orienta către promovarea programelor de studii, precum și a programelor de burse pentru 

studii universitare şi postuniversitare în România, prin concurs de dosare, organizat pe baza 

reglementărilor în vigoare de către Ministerului Afacerilor Externe (MAE) şi Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (MECS). 

 Acţiuni posibile în vederea promovării ofertei educaționale și a recrutării de studenți 

internaționali din Republica Moldova: 
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- participarea cu stand de promovare ofertă educațională la Târgul Internaţional MIEF; 

- promovarea ofertei educaționale, a domeniilor prioritare, criteriilor de calificare și 

condițiilor de admitere, condițiilor oferite de bursă, demersurilor pentru înscriere 

precum și a procedurii de analiză și selecție a bursierilor prin intermediul Asociațiilor 

de elevi și studenți Basarabeni din România, a centrelor culturale și alte organizații de 

profil; 

- promovarea elementelor identitare ale culturii și tradițiilor românești, precum și a 

similitudinilor cu acestea prin organizarea de evenimente comune; 

- promovarea facilităților oferite de universitate, a serviciilor de asistență pentru 

integrare, în beneficiul studenților internaționali; 

- creșterea accentului pus pe angajabilitatea pe piața locală/ regională a studenților 

străini; 

- promovarea serviciilor de consiliere și orientare în carieră de care pot beneficia tinerii 

basarabeni, pentru alegerea corectă a domeniului/ programului de studiu pe care 

doresc să se formeze; 

- organizarea tururilor academice de promovare și informare asupra oportunităților de 

studiu pentru elevii basarabeni din învățământul liceal, care studiază deja în România 

și sunt interesați să-și continue studiile prin intermediul asociațiilor și centrelor 

culturale (ex. Centrul Cultural Multifuncțional My Place și a Organizația Studenților 

Basarabeni); 

- organizarea de activități de socializare, traininguri şi work-shop-uri pentru dezvoltarea 

personală şi profesională a studenţilor; 

 

Federația Asociațiilor de Basarabeni din România (FAB România) are ca membri 14 

asociații de studenți și elevi din Republica Moldova care studiază în România. Scopul 

federației constă în a reprezenta interesele comune ale studenților și elevilor aflați la studii în 

România cu stimularea participării acestora la actul educațional și la viața socială, economică 

și culturală. 

 

 

7. Cultivarea legăturilor culturale cu comunităţile care trăiesc în afara graniţelor 

 

Acţiuni specifice în vederea păstrării, afirmării şi dezvoltării identităţii etnice, 

lingvistice, culturale şi religioase a românilor din vecinătate şi emigraţie, conform 

standardelor internaţionale în domeniu: 

- implicarea organizațiilor studențești, a alumnilor și serviciile oferite de aceștia ar putea 

avea un rol important, de vreme ce tot mai mulți absolvenți ai universităților sunt 

cetățeni străini; 

- organizarea de către asociațiile studențești din cadrul universității a evenimentelor 

interculturale și multiculturale în cadrul campusului universitar; 

- stabilirea parteneriatelor cu organizaţiile româneşti din vecinătate şi emigraţie; 

- promovarea imaginii României la nivel european şi internaţional prin asigurarea unei 

prezenţe sporite a valorilor naţionale în spaţiul internaţional.  

- organizarea de manifestări culturale în zonele cu comunităţi de români, în colaborare 

cu organizaţiile româneşti sau autorităţile locale;  

- publicarea operelor aparţinând personalităţilor marcante ale culturii române şi 

popularizarea acestora în statele de domiciliu/reşedinţă;  

- identificarea și colaborarea cu centrele culturale ale comunităţilor româneşti de 

pretutindeni; 

- facilitarea accesului membrilor comunităţilor româneşti la resurse culturale în mediul 

online; 



                                                                

11 

CNFIS-FDI-2016-0121 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

- organizarea de cursuri de vară, vizite de documentare şi schimburi de experienţă 

pentru cadre didactice care predau cursuri de limbă, cultură şi civilizaţie română; 

- susţinerea colaborării personalităţilor româneşti de peste hotare şi a organizaţiilor 

reprezentative ale românilor din afara graniţelor, în scopul conturării unui cadru 

adecvat comunicării pe segmente socioprofesionale distincte; 

 

 

8. Marketingul academic şi ştiinţific şi promovarea peste hotare a ofertei de 

învăţământ superior 

 

Acest aspect al internaţionalizării cuprinde o serie foarte largă şi diversă de activităţi 

care merge de la publicarea şi distribuirea de material documentar şi de pliante în limbi de 

circulaţie internaţională despre condiţiile de studiu şi de trai în universităţi, la oferta 

educaţională a acestora şi reglementările specifice cu privire la acumularea de puncte credit 

ECTS şi promovabilitate, „branding”-ul instituţional, lansarea de pagini web cu caracter 

promoţional, precum şi participarea la târguri şi expoziţii internaţionale tematice. 

Universitatea poate realiza campanii de recrutare pentru studii parţiale sau complete, acestea 

fiind sprijinite prin programe generoase de burse şi alte stimulente atractive pentru studenţii 

străini sau poate manifesta preocupări în sensul cultivării legăturilor culturale cu comunităţile 

care trăiesc în afara graniţelor țării, sprijinind prin burse formarea unei intelectualităţi locale, 

capabile să perpetueze moştenirea culturală. 

Studenții străini pot studia în România pe baza burselor oferite de statul român sau 

prin programele de cooperare și mobilitate academică (ERASMUS+, ERASMUS MUNDUS, 

SEE, CEEPUS, ASIA). Bursele oferite de statul român conform acordurilor bilaterale 

existente sunt coordonate de Ministerul Educației Naționale, Direcția Generală pentru 

Învățământ Superior în colaborare cu Direcția Relații Internaționale, Direcția Afaceri 

Europene și Departamentul Acordurilor Bilaterale, pe baza unei propuneri a autorității 

competente din țara de origine a candidatului 

Bursele oferite de statul român pot fi de asemenea obținute prin Ministerul Afacerilor 

Externe, în universitățile de stat din România și pentru etnicii români. 

În plus, Agenția de Credite și Burse de Studii (ACBS) coordonează programele de 

burse pentru studii în străinătate, prezintă legislația relevantă și organizează consursuri 

naționale pentru bursele oferite de stat.  

Promovarea ofertei educaționale a UPM cuprinsă în strategia de marketing educațional 

internațional se poate realiza prin cooperarea cu rețeaua de ambasade și Institutele Culturale 

Române, Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS), Organizațiile studențești naționale,  

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), (ELSA) sau AIESEC, 

Erasmus Student Network, stakeholderi, companii private, cum ar fi Integral si Educativa, doi 

dintre cei mai importanți jucători din acest sector, care se concentrează pe promovarea 

studiilor în străinătate, coordonează un portal de admiteri online la patru universități din 

România și un program de atragere a absolvenților români de studii în străinătate pe piața 

muncii din România. 
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9. Dezvoltarea unor activităţi transfrontaliere, respectiv a unor forme de mobilitate 

instituţională pentru furnizarea peste hotare de programe de studii. 

 

Dezvoltarea relativ recentă a unor activităţi transfrontaliere, respectiv a unor forme de 

mobilitate instituţională pentru furnizarea peste hotare de programe de studii, pentru care se 

utilizează alternativ termeni precum „educaţie transnaţională”, furnizare „transfrontalieră” sau 

„colaborativă” de programe de studii, „export de servicii educaţionale”, „extensii 

universitare”, „universităţi mixte” sau „programe integrate”. Astfel de activităţi se dezvoltă 

legal numai cu acordul autorităţilor naţionale din ţara beneficiară. Furnizorul transfrontalier 

de educaţie trebuie să fie acreditat, astfel încât calificările acordate să beneficieze de 

recunoaştere naţională, ceea ce deschide calea spre recunoaşterea internaţională. Elementul de 

internaţionalitate constă, de astă dată, în realizarea procesului de formare de către un furnizor 

extern, care înţelege să respecte nu numai propriile sale standarde organizaţionale şi de 

calitate, dar şi cerinţele cadrului legal şi instituţional în care vine să presteze servicii 

educaţionale. 

Direcţii de dezvoltare: 

- Extinderea/ dezvoltarea colaborării academice transfrontaliere; 

- realizarea de acorduri şi implementarea conceptului de dublă-diplomă în parteneriat cu 

instituţii din străinătate; 

- dezvoltarea de reţele regionale sau scheme naţionale cu finanţare publică sau mixtă 

care sprijină mobilitatea internaţională a studenţilor; 

 

 

10. Promovarea, marketing-ul şi informarea, prevederi cu privire la serviciile 

studenţeşti de promovare a UPM şi României ca destinaţie de studiu prin portalul 

„Study in Romania” 

 

Printre instrumentele de marketing ale universității se numără și portalurile online de 

promovare a ofertei educaționale. Portalul oficial al României este 

www.studyinromania.gov.ro (www.sir.gov.ro), prima platformă complexă care promovează 

învățământul superior românesc la nivel global, contribuind la atragerea studenţilor naționali 

și internaţionali, în programe de studiu din oferta educaţională a universităţilor româneşti. 

Totodată, mai pot fi folosite platformele www.erris.gov.ro și www.euraxess. gov.ro. 

 

 

 

11. Servicii de primire şi acomodare a studenţilor străini 

 

 Serviciile pentru studenții internaționali și sprijinul pentru activitățile multiculturale 

acoperă o varietate de acțiuni și oportunități cu scopul de a îmbunătăți experiențele de viață și 

de studiu pentru studenții incoming în interacțiunea lor cu studenții locali și cu cetățenii 

orașului respectiv. O sursă comprehensivă de informație poate fi Ghidul pentru studenții 

internaționali reprezentând un punct de plecare foarte bun pentru dezvoltarea acestor servicii. 

De asemenea, în aceeași idee, poate fi elaborat un Catalog de bune practici pentru studenții 

internaționali ai universității. 
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Infrastructura internaționalizării 

Participarea studenților și a personalului din alte state la activități academice trebuie 

însoțită de orientarea universității spre asigurarea de servicii și comunicarea cu aceștia în 

limbi de circulație internațională.  Secretariatele, serviciile de consiliere, indicatoarele din 

spațiile publice trebuie toate adaptate la nevoile studenților străini. Este importantă 

identificarea de personal fluent în engleză, dar alte limbi, sunt de asemenea necesare în cazul 

în care universitatea dezvoltă programe de studiu în alte limbi de circulaţie. De asemenea, 

formularele pot fi traduse în limbi străine relevante si încărcate pe website-ul oficial al 

universității, pentru a fi cât mai ușor de procurat și completat de către studenți.  

O alternativă, care ar putea reduce costurile pentru universitatea angajată în procesul 

de internaționalizare, ar fi crearea unui oficiu special pentru studenți și personal străin, care să 

intermedieze accesul la administrație a comunității academice alolingve. 

 

Alte tipuri de activități de marketing în direcția asigurării la nivelul universității a 

serviciilor de primire și acomodare a studenților străini: 

- îmbunătățirea procesului de acomodare a studenților internaționali, prin implicarea 

personalului şi a studenților români în procesul lor de adaptare la viața universității și 

a orașului (primirea la aeroport, furnizarea de informații utile privind relația cu 

universitatea și autoritățile locale, realizarea de tururi ghidate ale universității și 

orașului etc.); 

- organizarea periodică a unor evenimente dedicate studenţilor internaționali; 

- îmbunătățirea condițiilor de predare și învățare; 

- adaptarea modului de derulare a cursurilor și sistemul de evaluare a studenților străini, 

mai ales printr-un mix de metode sau prin suport metodologic direct (de exemplu, prin 

explicarea metodelor de evaluare, a modului de redactare a lucrărilor academice, etc.).  

- asigurarea de servicii complementare prin dezvoltarea de birouri de consiliere 

academică; 

- implementarea sistemului de tipul “buddy system” care are ca scop asistarea 

studenților internaționali pe de-o parte, încurajarea studenților din universitatea de 

origine să comunice în limbi străine cât și expunerea studenților la diversitate și 

multiculturalitate; welcome week – perioada în cadrul căreia universitatea urează bun-

venit studenților și care ar trebui să cuprindă primirea unui “Kit de supraviețuire a 

studentului“, întâlnirea cu coordonatorul, mentorul/buddy, vizitarea campusului, 

elemente de cunoaștere și adaptare la cultură, o introducere a serviciilor studențești, 

drepturilor și obligațiilor, facilităților studențești (bază sportivă, cursuri de limba 

română/limbi străine etc.), procedurilor administrative, ajutor cu actele necesare, 

întâlniri cu organizațiile studențești, evenimente culturale și de cunoaștere; 

 

 

12. Cursuri de limbă pentru studenţii internaţionali. Anul pregătitor în limba 

română. 

 

Un alt suport lingvistic pentru internaționalizarea acasă este oferit prin cursurile de 

limbă română (ex. Anul pregătitor de limbă română) organizate pentru studenții internaționali 

care aplică la studii în România. În ultimii ani, Ministerul Educației Naționale a organizat și a 

finanțat câteva centre de învățare a limbii române, afiliate unor universități. În egală măsură, 

Institutul Cultural Român și rețeaua sa internațională sprijină predarea și învățarea limbii și 
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culturii române și organizează diferite evenimente culturale pentru a dezvolta interesul pentru 

cultura română. Conform Institutului Limbii Române (ILR) există 40 de lectorate care oferă 

cursuri de limba română și care promovează sistemul de învățământ superior și cultura 

românească în universitățile din Europa, America de Nord, Asia de Sud și de Est și Caucaz. 

Studenții actuali și studenții viitori interesați de o perioadă de studiu în România sunt 

principalul grup țintă al acestor activități. 

13. Site în limba engleză (secţiuni prevăzute) 

 

Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureş îşi propune să aducă îmbunătățiri 

semnificative în ceea ce priveşte pagina oficială a instituției de învățământ, fiind necesar să 

asigure  informații detaliate în limbi de circulaţie internaţională pe secțiuni speciale pentru 

studenții internaţionali: 

- şcolarizarea românilor de pretutindeni, în învăţământul din România; 

- admiterea românilor de pretutindeni în învăţământul universitar, pe locuri bugetate şi 

cu taxă în lei; 

- metodologia de primire la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE; 

- informaţii privind creditele ECTS, recunoaşterea şi echivalea studiilor, transferul 

creditelor în cadrul mobilităţilor studenţeşti, acumularea creditelor în vederea obţinerii 

unei diplome; 

- cursuri de limbă pentru studenţii internaţionali, programul de an pregătitor de limba 

română; 

- secţiunea informaţiilor detaliate asupra condiţiilor  de obţinere a bursei, cuantumul 

bursei, finanţarea cheltuielilor de şcolarizare, finanţarea cheltuielilor de cazare în 

căminele studenţeşti, asistenţă medicală gratuită, tarif redus pentru transportul local în 

comun, etc; 

- evenimente dedicate studenţilor internaționali; 

- servicii de acomodare şi structuri de suport pentru studenţii internaţionali, etc. 

 


