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“INTERNAŢIONALIZAREA 
ESTE UN PROCES PRIN CARE SISTEMELE NAŢIONALE 

DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR ŞI CERCETARE SE 
ÎNTREPĂTRUND LA SCARĂ UNIVERSALĂ PENTRU A 

INOVA, ÎNŢELEGE, FOLOSI, VALORIFICA ŞI DISEMINA 
CU EFICACITATE SUPERIOARĂ NOI REZULTATE ALE 

CUNOAŞTERII”.

MIHAI KORKA
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Rezultate activitati internationale 2016-2017:

 Au fost încheiate 24 Acorduri de cooperare bilaterală între UTM şi instituții de învățământ

superior de peste hotare;

 28 de Acorduri Inter-Instituționale Erasmus+ cu universități din Croația, Danemarca,

Germania, Suedia, România, Franța, Estonia, Olanda, Polonia, Spania, Letonia, etc.;

 Finalizate cu succes 3 proiecte Tempus:
 Biomedical engineering education tempus initiative in eastern neighbouring area/ BME-ENA;
 RETHINK - Reform of education through international knowledge exchange/ RETHINK;
 Technological Transfer Network/TecTNet;
 Modern information services for improvement study quality/MISISQ.

 A continuat implementarea a 2 proiecte Erasmus+:
 „Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students’

Competitiveness and Employability/PBLMD”;
 „Creating Moldovan E-network for promoting innovative e-teaching in the continuing

professional education/TEACH ME”.
 A inceput implmentarea a2 proiecte Erasmus+:

 Licence, Master professionnels pour le développement, l’administration, la gestion, la
protection des systèmes et réseaux informatiques dans les entreprises/LMPI;

 Elevating the internationalization of Higher Education In Moldova/ELEVATE;
 Finalizate 4 proiecte din domeniul „Științe inginerești și tehnologii” finanţate de AUF.



Mobilități studenți
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Erasmus + K1 Staff Mobilities:
- 2016-2017 - 25 de mobilităţi
- 2017-2018 -47 de mobilitati.

CEEPUS:
-13 outgoing (Polonia, Cehia, 
România, Ungaria). 
- 35 incoming (Polonia, Cehia, 
România, Ungaria)
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Alte dimensiuni internaţionale:

• Diplome duble la ciclul II masterat:
• Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava (37);
• Universitatea Tehnică din Bucureşti (3).

• Studenţilor străini:  43 studenţi.

• UTM a fost vizitată de reprezentanți ai universităților din 
străinătate cu scopul de a iniția relații de colaborare şi elabora
propuneri de proiecte în diverse domenii, de participare în
proiecte comune educaționale şi de cercetare, etc.



Puncte tari

 promovarea internationalizarii in Carta universitara, planul
strategic și planurile operaționale anuale ale UTM;

 crearea unei echipe responsabile de internationalizare la
fiecare facultate;

 desfasurarea diverselor activități de cooperare si
parteneriat in baza proiectelor internationale cu universități
din UE;

 creste interesulul studentilor si a personalului didactic
pentru mobilitate externa;

 sporirea numarului de mobilitati externe pentru studenti si
personal didactic;

 realizarea unei programe de studii ciclul I licenta predate in
limbile engleza si a 2 programe in limba franceza;

 sporirea numarului de studenti cu cunostinte foarte bune in
limba engleza si franceza;

 oferirea de studii prin diplomă dublă cu universitatile
partenere din Romania;

 realizarea cursurilor optionale in limba engleza pentru
profesori;

 realizarea cursurilor optionale in limba germana pentru
studenti.

Puncte slabe

 lipsa experientei/traditiei pentru aplicarea
la proiecte internationale de cercetare și
educație;

 resurse financiare și umane insuficiente în
promovarea relațiilor internaționale și
recrutarea studenților straini;

 prestigiu international insuficient în
domeniul cercetării și al rezultatelor
recunoscute;

 absența universitatii in clasamentele
internaționale recunoscute ale
universităților;

 cunoasterea slaba a limbilor de circulatie
internationala;

 numar insuficient de programe cu predare
in limbi de circulatie internationala;

 infsraturtura de studii si de cazare mai
putin dezvoltate in comparatie cu
conditiile din universitatile straine;

 pasivitatea unui numar mare de studenti
si profesori privind internationalizarea.

SWOT 
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Oportunităţi

 oferire de studii prin diplomă dublă în parteneriat
din partea universitatilor din UE;

 recunoasterea diplomei de absolvire a UTM in tari
straine si în companii internaționale;

 sporirea interesului fata de studii ingineresti pe plan
international;

 plasarea unor firme internationale in cadril Centrului
de excelenta Tekwill;

 suport financiar si tehnic din partea donatorilor
internationali (USAID, AUF, SIDA, etc);

 politicile și procedurile naționale de promovare a
inovării în crearea și furnizarea de educație
internațională;

 politici nationale pentru încurajarea personalului
academic pentru a încorpora dimensiunile
internaționale în cursurile lor.

Pericole

 lipsa de motivare a studenților și a
personalului administrativ de a utiliza /
studia în limbi străine;

 proceduri cereri deseori birocratice
privind permisul de ședere si de vize
pentru studentii straini (în special în
domeniul asigurărilor de sănătate);

 reglementări naționale care nu permit
munca cu norma partiala pentru studenții
internationali;

 internaționalizare scăzută a serviciilor
publice;

 spirit scazut privind internaționalizarea și
atitudine slaba privind experiențele
interculturale.



Directii de internationalizare:

• Continuarea promovării UTM pe plan regional şi internațional prin participarea
la diverse evenimente educaţionale şi ştiinţifice.

• Valorificarea acordurilor inter-universitare existente şi iniţierea noilor
parteneriate de către personalul academic cu scopul dezvoltării proiectelor
internaţionale (Erasmus+, AUF, DAAD, CEEPUS, APPEAR, etc.). 

• Sporirea participării subdiviziunilor UTM (facultăți, catedre, departamente) în
acțiunile programului Erasmus+ şi alte programe instituţionale.

• În scopul sporirii numărului de mobilităţi academice şi derularea programelor
duble de studii e necesară racordarea acestora la cerinţele internaţionale ale 
universităților partenere. 

• Dezvoltarea unui număr minim de cursuri cu predare în limba engleză la fiecare
facultate UTM.

• Motivarea personalului academic pentru studierea și cunoaşterea limbilor de 
circulaţie internaţională.

• Promovarea mai activă a studiilor la UTM pentru cetăţenii străini.
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Ambiţia Universităţii Tehnice a Moldovei este clară: 

internaţionalizarea trebuie inclusă în toate mediile 
academice, iar universitatea trebuie să creeze 
condiţii optime pentru a permite tuturor membrilor 
universităţii să aibă oportunităţi de colaborare 
internaţională.

(Planului de dezvoltare strategică instituţională a 
Universităţii Tehnice a Moldovei 2016-2020)

Universitatea Tehnică a Moldovei 9



Universitatea Tehnică a Moldovei 10

Planul operational UTM pentru 2018 prevede urmatoarele directii de activitati:

• Continuarea promovării UTM pe plan regional şi internațional prin participarea la 

diverse evenimente educaţionale şi ştiinţifice.

• Valorificarea acordurilor inter-universitare existente şi iniţierea noilor parteneriate

de către personalul academic cu scopul dezvoltării proiectelor internaţionale

(Erasmus+, AUF, DAAD, CEEPUS, APPEAR, etc.). 

• Sporirea participării subdiviziunilor UTM (facultăți, catedre, departamente) în

acțiunile programului Erasmus+ şi alte programe instituţionale.

• În scopul sporirii numărului de mobilităţi academice şi derularea programelor

duble de studii e necesară racordarea acestora la cerinţele internaţionale ale 

universităților partenere. 

• Dezvoltarea unui număr minim de cursuri cu predare în limba engleză la fiecare

facultate UTM.

• Motivarea personalului academic pentru studierea și cunoaşterea limbilor de 

circulaţie internaţională.

• Promovarea mai activă a studiilor la UTM pentru cetăţenii străini.



Pentru a realiza cu succes misiunea de internaţionalizare, UTM a 
identificat următoarele priorităţi strategice: 

• Prioritatea 1. Internaţionalizarea programelor academice şi a 
curriculei;

• Prioritatea 2. Internaționalizarea cercetării și colaborării 
științifice;

• Prioritatea 3. Dezvoltarea colaborării academice cu partenerii 
străini;

• Prioritatea 4. Dezvoltarea mobilității internaționale a 
studenților și a personalului academic;

• Prioritatea 5. Recrutarea internaţională.
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Prioritatea 1. Internaţionalizarea programelor academice şi a curriculei:

• îmbunătățirea conținutului curricular și îmbunătățirea competențelor didactice
profesionale similare cu programele străine considerate în comparație. 

• Creșterea numarului de programe de studii cu compatibilitate internațională permanentă
și dimensiuni internaționale;

• Promovarea metodelor şi tehnologiilor moderne de predare – învăţare;

• Creşterea numărului de programe şi module de cursuri predate în limba engleză; 

• Creşterea numărului de programe de diplomă dublă în parteneriat cu alte universităţi.

• Îmbunătăţirea abilităţilor de predare în limba engleză a întregului personal academic, cu 
o atenţie deosebită faţă de cadrele didactice tinere;

• Îmbunătăţirea abilităţilor studenţilor de limbă engleză, germană si franceza;

• Elaborarea unui set de indicatori de performanţă privind evaluarea nivelului de 
internationalizare;

• Organizarea de formări diferite pentru profesori şi studenţi privind dezvoltarea
competenţelor interculturale, comunicare interculturală.



Prioritatea 2. Internaționalizarea cercetării și colaborării 
științifice:

• Dezvoltarea de parteneriate științifice axate pe cercetare cu universități, instituții și
companii străine din Europa și din întreaga lume;

• Promovarea tinerei resurse umane pentru cercetare, reprezentată de doctoranzi și
masteranzi;

• Lansarea inițiativelor de organizare la UTM a evenimentelor științifice de prestigiu
cu participare internatională;

• Coordonarea şi susţinerea înaintării proiectelor transfrontaliere Moldova –
România;

• Organizarea conferinţelor internaţionale.
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Prioritatea 3. Dezvoltarea colaborării academice cu partenerii

străini:

• Organizarea periodică a evenimentelor internationale, care să reunească 
partenerii internaţionali ai UTM: schimburi de studenți, schimburi de 
profesori, manifestări științifice comune, școli de vară în comun, publicații 
comune, cercetare în comun, proiecte dezvoltate în comun, 
programe/cursuri dezvoltate în comun, alte tipuri de activități identificate;

• Evaluarea si revitalizarea acordurilor inactive;

• Informarea comunităţii universitare despre apelurile cu privire la 
oportunităţile de finanţare pentru instituţiile de învăţământ superior, 
studenţi şi personal didactic;

• Sprijinul şi susţinerea în pregătirea, înaintarea şi participarea în proiecte 

internationale.
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Prioritatea 4. Dezvoltarea mobilității internaționale a studenților și a 
personalului academic

• Actualizarea regulamentelor pentru desfășurarea programelor de mobilitate Erasmus +, 
atât pentru studenți, cât și pentru personal;

• Promovarea ofertelor de burse şi condiţiile de obţinere a acestora;

• Oferirea de asistenţă şi consiliere pentru studenţii şi cadrele didactice în legătură cu 
posibilitatea participării la programe de mobilitate internaţională;

• Campanii de promovare a mobilităţilor la facultățile UTM cu implicarea studenților
Erasmus și studenților străini și difuzarea experienței acestora; 

• Îmbunătățirea flexibilităţii procedurilor de recunoaștere a rezultatelor academice și a 
competențelor dobândite în mobilități,

• Evaluarea calității mobilității studenților pe baza instrumentelor de evaluare adecvate
(chestionare, interviuri, etc.);

• Alcatuirea Rapoartelor anuale despre fluxul și frecvența mobilităților din fiecare acord; 
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Prioritatea 5. Recrutarea internaţională

• Ameliorarea politicii de marketing în promovarea UTM, cu scopul atragerii 
studenţilor străini;

• Identificarea zonelor prioritare de interes pentru recrutarea de studenți 
internaționali (UE și non-UE);

• Îmbunătăţirea diseminării informaţiei pentru a răspunde nevoilor de orientare ale 
viitorilor studenţi străini;

• Folosirea mai eficientă a instrumentelor de promovare a UTM, inclusiv Târgurile 
educaţionale internaţionale;

• Îmbunătățirea procesului de acomodare a studenților internaționali, prin implicarea
în procesul lor de adaptare la viața universității.
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Vă mulţumesc !
Cu respect, 

Larisa BUGAIAN
PhD, 


