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A. Obiectivele de internaționalizare: repere la nivel național 

1. Cadrul strategic pentru internaționalizarea Învățământului Superior din România, 

București, 2015.  

(autori Eva Egron-Polak, Hans de Wit, Madeleine Green, Giorgio Marinoni, Monica 

Calotă, Mihai Korka, Dumitru Miron, Zeno Reinhardt, Ligia Deca, Cristina-Ramona Fiț): 

Link website: https://uefiscdi.gov.ro/resource-824535-12-cadrul-strategic-pentru-

internationalizarea-is-2015-ro-2-.pdf  

a. Pilonii Strategiei Naționale 

i. Recunoaștere si suport pentru internaționalizarea învățământului superior 

– drept criteriu necesar și metodă de atingere a calității; 

ii. Creșterea autonomiei instituționale pentru a ajunge la o orientare 

strategică și un statut mai bun al universităților din România în contextul 

național și internațional; 

iii. Creșterea numărului și calității parteneriatelor inter-universitare pentru 

programe mai atractive în contextul global al învățământului superior; 

iv. Dialog structural susținut între autoritățile publice și instituțiile de 

învățământ superior și o colaborare mai bună pentru internaționalizare. 

b. Obiective strategice 

https://uefiscdi.gov.ro/resource-824535-12-cadrul-strategic-pentru-internationalizarea-is-2015-ro-2-.pdf
https://uefiscdi.gov.ro/resource-824535-12-cadrul-strategic-pentru-internationalizarea-is-2015-ro-2-.pdf


5 
 

 

Obiectiv 1 Obiectiv 2 Obiectiv 3 Obiectiv 4 Obiectiv 5 

Recunoașterea 

internaționalizării ca proces 

multilateral de dezvoltare a 

calității învățământului 

superior și cercetării din 

România 

Pregătirea 

studenților pentru a 

deveni cetățeni 

activi, responsabili 

sociali, apți să facă 

față tuturor 

aspectelor vieții 

într-o societate 

globală. 

Îmbunătățirea 

vizibilității și 

atractivității 

învățământului superior 

din România, precum și 

a statutului său la nivel 

internațional. 

Promovarea, sprijinirea și 

recompensarea instituțiilor de 

învățământ superior care 

încheie și mențin parteneriate 

strategice pentru 

internaționalizarea predării/ 

învățării, cercetării și 

intensificarea implicării în 

societate a absolvenților. 

Asigurarea că strategia 

națională pentru 

internaționalizare este 

sprijinită de alte politici 

naționale și corelată cu acestea. 

     

 

I. Recunoașterea internaționalizării ca proces multilateral de dezvoltare a calității învățământului superior și cercetării din 

România 

Prioritizarea 

internaționalizării 

comprehensive, ca 

modalitate de a 

crește calitatea și 

relevanța 

sectorului 

învățământului 

superior și al 

cercetării din 

România, în 

politicile și 

strategiile 

învățământului 

superior din 

România 

Includerea 

criteriilor și 

indicatorilor 

privind 

dimensiunea 

internațională 

a educației în 

procedurile de 

asigurare a 

calității și 

acreditare.[ 

Simplificarea 

procedurilor 

de acreditare 

a 

programelor 

predate în 

limbi străine, 

a 

programelor 

de limbi 

moderne 

aplicate și a 

programelor 

organizate în 

co-tutelă 

(joint-

degrees) 

Multiplicarea 

oportunităților 

pentru 

personalul 

academic, de 

cercetare și 

administrativ 

de participare 

în programe de 

schimburi, 

conferințe 

internaționale 

și publicații 

realizate prin 

diferite 

colaborări, 

pentru a le 

dezvolta 

Dezvoltarea 

de 

instrumente 

care să crească 

capacitatea 

instituțiilor de 

învățământ 

superior de a 

atrage cadre 

didactice și 

cercetători 

internaționali 

în mobilități 

de predare 

sau cercetare 

sau pentru 

ocuparea 

unor poziții 

Sprijinirea 

colaborării 

pentru  

cercetarea  

internațională  

și  asistarea  

instituțiilor  de 

învățământ 

superior în 

accesarea 

fondurilor 

Horizon 2020, 

în 

conformitate 

cu Strategia 

Națională 

pentru 

Cercetare, 

Recompensarea 

internaționalizării 

în cadrul corpului 

studențesc; 

stabilirea 

obiectivelor 

realiste și alocarea 

resurselor pentru 

creșterea 

numărului de 

studenți incoming 

pentru urmarea 

unor programe de 

studiu sau 

derularea unor 

perioade de 

mobilitate scurte 

(de obținere de 

Oferirea 

oportunităților 

de dezvoltare 

profesională la 

nivel național 

și orientare 

către serviciile 

studențești 

specifice 

studenților 

internaționali, 

precum și 

asigurarea 

fondurilor 

necesare 

pentru aceste 

servicii, care ar 

trebui să 
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experiența 

internațională. 

temporare sau 

definitive în 

cadrul 

universității. 

Dezvoltare și 

Inovare a 

României. 

credite de 

studiu/credit 

mobility). 

includă acțiuni 

de integrare a 

studenților atât 

în campus, cât 

și în afara lui. 

 

 

II. Pregătirea studenților pentru a deveni cetățeni activi, responsabili sociali, apți să facă față tuturor aspectelor vieții într-o 

societate globală 

Sprijinirea creării și 

implementării unui 

sistem național de 

recompense 

concepute pentru a 

stimula și premia 

performanțele 

privind 

internaționalizarea 

curriculei, a 

metodelor 

pedagogice de 

predare-învățare 

folosite și a 

rezultatelor 

învățării pentru toți 

studenții. 

Crearea 

recompenselor  

pentru  

stimularea  

înmulțirii  

formelor  de  

cooperare între 

universitățile 

din România și 

angajatorii 

internaționali 

(companii, 

instituții 

internaționale, 

ONGuri, etc), 

pentru a 

pregăti 

studenții din 

punct de 

vedere 

profesional 

pentru o piață 

globalizată a 

muncii. 

Stimularea 

mobilității 

outgoing 

pentru a 

sprijini 

dobândirea 

unei 

experiențe 

internaționale 

de către 

studenții din 

România. 

Recompensarea 

dezvoltării 

programelor și 

cursurilor în 

cotutelă. 

Recompensarea 

și sprijinirea 

instituțiilor de 

învățământ 

superior pentru 

crearea unui 

mediu 

multicultural în 

campus și în 

afara lui. 

Crearea de 

oportunități 

pentru stagii 

de practică 

internaționale 

și pentru 

programe cu o 

componentă 

de activitate 

practică mare, 

Facilitarea 

oportunităților 

și a sprijinului 

pentru 

învățarea 

limbilor străine 

atât pentru 

personalul 

academic și 

non-academic, 

cât și pentru 

studenți 

Sprijinirea 

inițiativelor 

de învățare 

informală și 

non-formală 

care ajută la 

dezvoltarea 

comunicării 

interculturale 

și a spiritului 

civic 

democratic 
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III. Îmbunătățirea vizibilității și atractivității învățământului superior din România, precum și a statutului său la nivel 

internațional 

Asigurarea 

continuității și a 

dezvoltării 

permanente a 

portalului Study in 

Romania, în mod 

special pentru 

studenții și 

personalul proveniți 

din regiuni 

considerate prioritare 

(ex. prin oferirea de 

sprijin pentru 

mentenanța 

permanentă a 

portalului) 

Simplificarea 

procedurilor de 

admitere și a 

procedurilor de 

obținere a vizelor; 

scurtarea perioadelor 

și evitarea 

întârzierilor în 

obținerea permisului 

de muncă; și 

reducerea costurilor 

asociate acestora, în 

mod special pentru 

studenții și 

personalul care 

provin din regiuni 

considerate prioritare 

Facilitarea 

recunoașterii 

creditelor/ 

rezultatelor învățării 

și încurajarea 

parcurgerii unor 

trasee flexibile de 

învățare. 

În conformitate cu 

prevederile 

documentului 

“Blueprint al unei 

structuri pentru 

promovarea 

sistemului de 

învățământ superior 

din România”, 

stabilirea unei entități 

care să preia 

coordonarea 

activităților de 

promovare a 

învățământului  

superior     în 

străinătate, în 

colaborare cu alte 

instituții 

guvernamentale / 

structuri non- 

guvernamentale 

relevante și instituții 

de învățământ 

superior (de exemplu: 

cele ce au demarat 

deja inițiative în acest 

sens). Această entitate 

ar trebui mandatată 

să realizeze studii de 

În conformitate cu 

prioritățile geografice 

identificate, alocarea 

fondurilor pentru 

sprijinirea 

promovării, 

mobilității și 

cooperării cu aceste 

zone. Reactivarea 

portalului pentru 

Registrul Național al 

Calificărilor în 

Învățământul 

Superior (RNCIS) și 

optimizarea acestuia 

pentru o audiență 

internațională. 

Încurajarea 

instituțiilor de 

învățământ superior 

să găzduiască 

conferințe științifice 

internaționale și 

evenimente în 

România. 
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piață pentru 

identificarea 

regiunilor geografice 

care ar trebui să 

devină ținte prioritare 

pentru promovarea 

învățământului 

superior din 

România. 

 

IV. Promovarea, sprijinirea și recompensarea instituțiilor de învățământ superior care încheie și mențin parteneriate strategice 

pentru internaționalizarea predării/ învățării, cercetării și intensificarea implicării în societate a absolvenților. 

Asigurarea 

stabilității 

cadrului 

legal al 

învățământ

ului 

superior și 

garantarea 

autonomiei 

instituțional

e (în ceea ce 

privește 

managemen

tul 

academic, 

financiar și 

cel al 

resurselor 

umane) 

pentru a le 

permite 

instituțiilor 

Facilitar

ea unor 

mecanis

me 

transpar

ente și 

diverse 

de 

suport 

pentru 

colabora

re și 

partener

iate 

strategic

e cu 

instituții

le de 

învățăm

ânt 

superior 

din 

Facilitarea 

dialogului și 

oferirea 

recompensel

or pentru 

colaborările 

dintre 

instituțiile 

de 

învățământ 

superior din 

România ce 

contribuie la 

dezvoltarea 

rețelelor, 

precum și 

pentru 

alianțele și 

parteneriatel

e 

interinstituți

onale 

Crearea 

unui premiu 

prestigios 

pentru 

recompensa

rea 

rezultatelor 

în 

internaționa

lizare 

obținute de 

instituțiile 

de 

învățământ 

superior sau 

de 

programele 

de studiu. 

Asigurarea 

că 

recompensel

e pentru 

eforturile și 

activitățile 

de 

internațional

izare sunt 

alocate atât 

pentru 

instituțiile 

care au deja 

rezultate 

deosebite, 

cât și pentru 

acelea care 

demonstrea

ză 

angajament

ul și 

disponibilita

Încurajare

a 

standardi

zării și 

digitizării 

proceduril

or 

administr

ative. 

Îmbunătățire

a legăturii 

dintre 

universități 

și autoritățile 

locale/ 

regionale, 

pentru      a 

crește 

sprijinul 

oferit de 

către acestea 

din urmă 

pentru 

internațional

izarea 

învățământu

lui superior. 

Explorarea 

opțiunilor 

de finanțare 

din fonduri 

regionale a 

inițiativelor 

ce 

contribuie la 

creșterea 

internaționa

lizării (de ex. 

pentru 

dezvoltarea 

campusului 

prin 

construcția 

de noi 

cămine 

studențești). 

Dezvoltarea 

strategiilor 

fundamentat

e pe 

evidențe, de 

internațional

izare 

instituțional

ă, 

concomitent 

cu colectarea 

datelor 

necesare 

pentru 

formularea 

strategiei; 

monitorizare

a continuă și 

autoevaluare

a folosind 

indicatori 

recunoscuți 

Recompens

area 

personalulu

i academic 

și 

administrati

v implicat în 

activități de 

internaționa

lizare de 

tipul 

predare, 

cercetare 

sau muncă 

administrati

vă. 
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de 

învățământ 

superior să 

dezvolte și 

să 

implemente

ze strategii 

și programe 

de 

internaționa

lizare și 

pentru a le 

sprijini în 

acest 

demers 

regiunil

e 

prioritar

e și 

pentru 

dezvolta

rea de 

program

e 

academi

ce 

consider

ate 

prioritar

e. 

(naționale 

sau dincolo 

de granițe) 

pentru 

internațional

izare. 

tea de a se 

implica 

complet în 

internațional

izare, dar au 

nevoie de 

mai mult 

sprijin, 

aspect 

relevat de 

indicatori 

transparenți. 

și utilizați la 

nivel 

internațional 

(a se vedea 

documentul 

cu indicatorii 

internațional

izării) 

 

V. Asigurarea că strategia națională pentru internaționalizare este sprijinită de alte politici naționale și corelată cu acestea 

Conectarea inițiativelor 

existente de promovare a 

România în general, sau a 

anumitor sectoare (destinație 

economică, turistică, etc) cu 

promovarea peste hotare a 

învățământului superior din 

România, păstrând 

consecvența cu politicile 

publice din sectoarele 

relevante, cum ar fi afaceri 

internaționale, migrație, 

economie etc. 

Identificarea și examinarea 

tuturor politicilor publice 

(legislație, reglementări, 

strategii, etc) cu impact direct 

asupra internaționalizării 

învățământului superior 

pentru a verifica coerența și 

consecvența acestora în raport 

cu obiectivele privind 

internaționalizarea educației. 

Dezvoltarea unor mecanisme 

de cooperare între diverse părți 

interesate (stakeholderi), 

pentru identificarea soluțiilor 

care adresează și rezolvă lipsa 

de consecvență a politicilor și a 

programelor. 

Consolidarea inițiativelor 

existente de colectare a datelor 

și dezvoltarea unui sistem 

robust de colectare a 

informațiilor statistice, astfel 

încât instituțiile de învățământ 

superior să își potențeze 

politicile/strategiile de 

internaționalizare la nivel 

național și instituțional. 

 



10 
 

2. Ghid practic privind internaționalizarea învățământului superior românesc, București, 

2015. 

Link acces web: https://uefiscdi.gov.ro/resource-824577-11-ghid-privind-

internationalizarea-is-2015-ro.pdf  

Documentul de mai sus este însoțit de un „Ghid practic privind internaționalizarea 

învățământului superior românesc”, menit să ofere o serie de recomandări cu privire la 

punerea în aplicare a obiectivelor menționate în documentul de mai sus. 

B. Obiectivele de internaționalizare: repere la nivel instituțional 

1. Carta Universității „Valahia” din Târgoviște 

Link acces web: 

https://www.valahia.ro/images/documente/carta_UVT_aviz_MEN_9.07.pdf  

a. Vizibilitate internațională și clasarea cât mai bună în rankingurile internaționale: 

„Universitatea Valahia din Târgoviște se dorește a fi universitate de talie medie, 

competitivă național, cu vizibilitate internațională” (art. 1); „principiul 

vizibilității universității în spațiul național, european și internațional” (art. 4, 

litera m); 

„sporirea prestigiului universității prin diseminarea rezultatelor obținute de 

comunitatea academică internațională” (art. 13, litera b); 

b. Calitate raportată la bunele practici internaționale 

„Principiul calității în raport cu standardele de referință și bunele practici 

naționale și internaționale în activitatea didactică și de cercetare științifică” (art. 

4, litera e); 

„Evaluarea unei școli doctorale se face de o agenție, națională sau internațională, 

de asigurare a calității în învățământul superior, pe baza performanței școlii 

doctorale și a capacității instituționale a I.O.S.U.D.” (art. 29, alineatul 5); 

„Programele de studii universitare de doctorat organizate la Universitatea 

Valahia din Târgoviște sunt de tipul doctoratului științific. Acestea au ca 

finalitate producerea de cunoaștere științifică originală, relevanță internațională, 

pe baza unor metode științific și sunt organizate la forma de învățământ cu 

frecvență și frecvență redusă. Doctoratul științific este o condiție pentru cariera 

profesională în învățământul superior și cercetare (art. 92, alineatele 3 și 4); 

„Pentru fiecare ciclu universitar organizat, Senatul universitar aprobă un 

regulament propriu de organizare și funcționare, în acord cu standardele 

naționale și internaționale generale și specifice de calitate” (art. 88, alineatul 1);  

c. Susținerea mobilităților internaționale și libertatea de a efectua schimburi și 

deplasări internaționale 

„Principiul respectării libertății de mobilitate națională și internațională a 

studenților, cadrelor didactice și cercetătorilor” (art. 4, litera q);  

„facilitarea schimburilor inter-universitare atât pentru cadrele didactice, cât și 

pentru studenți” (art. 13, litera c); 

https://uefiscdi.gov.ro/resource-824577-11-ghid-privind-internationalizarea-is-2015-ro.pdf
https://uefiscdi.gov.ro/resource-824577-11-ghid-privind-internationalizarea-is-2015-ro.pdf
https://www.valahia.ro/images/documente/carta_UVT_aviz_MEN_9.07.pdf
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„Personalul didactic și de cercetare are dreptul de a publica studii, articole, 

volume sau opere de artă, de a candida la obținerea de granturi naționale și 

internaționale, fără restricții ale libertății academice.” (art. 134, alineatul 4); 

„Personalul didactic și de cercetare are dreptul să facă parte din asociații și 

organizații sindicale, profesionale și culturale, naționale și internaționale, precum 

și din organizații politice legal constituite, în conformitate cu prevederile legii 

(art. 134, alineatul 4); 

d. Implicarea în activitățile comunității academice internaționale și dezvoltarea 

colaborărilor pe plan extern 

„Universitatea Valahia din Târgoviște este parte integrantă a comunității 

academice naționale și internaționale, ale cărei activități, academică și științifică, 

se subscriu acelorași valori morale, educaționale, științifice și culturale.” (art. 11); 

„Universitatea Valahia din Târgoviște urmărește dezvoltarea cooperării atât în 

domeniul academic, cât și în domeniul cercetării științifice, cu universități din 

întreaga lume, cu institute de cercetare–dezvoltare, precum și cu 

organizații/asociații naționale și internaționale cu caracter academic.” (art. 12); 

„dezvoltarea relațiilor internaționale de colaborare cu alte universități, institute 

de cercetare- dezvoltare sau organizații internaționale cu caracter academic” (art. 

13, litera a); „Dezvoltarea fondului de carte, precum și informatizarea și afilierea 

Bibliotecii la rețelele naționale și internaționale specifice domeniului, reprezintă 

priorități ale Universității Valahia din Târgoviște și se realizează prin finanțare 

de la buget, sponsorizări și alte surse potrivit legii.” (art. 31, alineatul 3). 

e. Atragerea studenților străini în cadrul programelor de studii și cercetare ale 

universității 

„atragerea unui număr mai mare de studenți străini în programele de studii 

organizate de Universitatea Valahia din Târgoviște”  

f. Susținerea și finanțarea preferențială a programelor de studii desfășurate în limbi 

străine 

„În Universitatea Valahia din Târgoviște, programele de studii de master și 

doctorat în științe și tehnologii avansate, cele care se desfășoară în limbi de 

circulație internațională, precum și doctoratele în cotutelă cu universități de 

prestigiu din străinătate beneficiază de finanțare preferențială, acordată conform 

propunerilor C.N.F.I.S.” (art. 121, alineatul 1); 

 

Formele pe care le pot îmbrăca colaborările internaționale sunt menționate în art. 

14 al Cartei: 

„Formele cooperării internaționale promovate de Universitatea Valahia din 

Târgoviște sunt: 

a) acorduri bilaterale de colaborare cu alte universități; 
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b) afilieri la organizații cu profil academic și la societăți științifice 

internaționale; 

c) participarea la programe internaționale, de cercetare și culturale; 

d) participarea la competiții internaționale; 

e) participarea la manifestări științifice internaționale; 

f) organizarea de manifestări cu participare internațională; 

g) schimburi de cadre didactice și studenți; 

h) invitarea de specialiști din alte țări la manifestările științifice organizate 

de universitate și de personal didactic în calitatea de visiting profesor, de la 

universitățile cu care are relații de cooperare; 

i) participarea la programele Erasmus +; 

j) participarea la programe de cercetare științifică din spațiul U.E. și din 

afara acestuia.” 

 

2. Planul strategic al Universității „Valahia” din Târgoviște, 2020-2024 

Link acces web: 

https://www.valahia.ro/images/documente/Plan_Strategic_UVT_2020_2024_14_iulie_2020.pdf  

Planul strategic al universității reia obiectivele strategice stabilite prin Cartă, pe care le 

vom trece în revistă în cele de mai jos: 

a. „Extinderea ofertei educaționale în raport cu cerinţele mediului socio-economic 

şi provocările spaţiului european şi internaţional.” 

Ca parte a obiectivului strategic 1 din domeniul „Educație”, „Consolidarea 

culturii calității academice în universitate”; 

b. „Dezvoltarea programelor de studii de formare continuă și a învățământului la 

distanță în cooperare cu universitățile partenere din cadrul consorțiului 

Academica Plus şi la nivel internaţional” 

Ca parte a obiectivului strategic 1 din domeniul „Educație”, „Consolidarea 

culturii calității academice în universitate”; 

c. „Atragerea cercetătorilor din spațiul internațional în centrele și echipele de 

cercetare din ICSTM, prin extinderea domeniilor în cadrul programului Marie 

Curie și prin obținerea unor surse de finanțare europeană dedicate mobilității 

cercetătorilor.” 

Ca parte a obiectivului strategic 1 din domeniul „Cercetare”, „Poziţionarea 

universităţii într-o categorie superioară, în urma procesului de clasificare a 

universităţilor şi plasarea pe poziţii fruntaşe a programelor de studii din oferta 

educaţională a UVT în procesul de ierarhizare a programelor de studiu din 

România.” 

d. „Creșterea vizibilității universității pe plan național și internațional, prin 

promovarea rezultatelor cercetării (susținerea publicării rezultatelor în reviste de 

specialitate cotate la nivel internațional, evaluarea și brevetarea cererilor de 

https://www.valahia.ro/images/documente/Plan_Strategic_UVT_2020_2024_14_iulie_2020.pdf
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brevet depuse de membrii universității, organizarea / participarea la manifestări 

științifice de prestigiu)” 

Ca parte a obiectivului strategic 1 din domeniul „Cercetare”, „Poziţionarea 

universităţii într-o categorie superioară, în urma procesului de clasificare a 

universităţilor şi plasarea pe poziţii fruntaşe a programelor de studii din oferta 

educaţională a UVT în procesul de ierarhizare a programelor de studiu din 

România.” 

e. „Susținerea revistelor științifice ale universității şi a indexării acestora în baze de 

date internaţionale (sprijin logistic și financiar).” 

Ca parte a obiectivului strategic 1 din domeniul „Cercetare”, „Poziţionarea 

universităţii într-o categorie superioară, în urma procesului de clasificare a 

universităţilor şi plasarea pe poziţii fruntaşe a programelor de studii din oferta 

educaţională a UVT în procesul de ierarhizare a programelor de studiu din 

România.” 

f. „Asigurarea accesului la resursele bibliografice existente în baze de date 

internaționale (Clarivate Analytics - Web of Science, SCOPUS, Science Direct, 

ProQuest Central etc.), prin alocarea fondurilor necesare pentru participarea 

UVT la programul ANELIS.” 

Ca parte a obiectivului strategic 1 din domeniul „Cercetare”, „Poziţionarea 

universităţii într-o categorie superioară, în urma procesului de clasificare a 

universităţilor şi plasarea pe poziţii fruntaşe a programelor de studii din oferta 

educaţională a UVT în procesul de ierarhizare a programelor de studiu din 

România.” 

g. „Organizarea de conferințe naționale și internaționale cu implicarea cadrelor 

didactice, cercetătorilor şi studenţilor şi continuarea atragerii fondurilor 

guvernamentale şi europene destinate activităţilor extracurriculare.” 

Ca parte a obiectivului strategic 1 din domeniul „Cercetare”, „Poziţionarea 

universităţii într-o categorie superioară, în urma procesului de clasificare a 

universităţilor şi plasarea pe poziţii fruntaşe a programelor de studii din oferta 

educaţională a UVT în procesul de ierarhizare a programelor de studiu din 

România.” 

h. „Stimularea participării personalului didactic și de cercetare, a studenților, 

masteranzilor și doctoranzilor la programele naționale, europene și 

internaționale de cercetare, depunerea de aplicații pentru competițiile dedicate 

Tinerilor Cercetători, programelor Horizon 2020, Horizon Europe 2021-2027 etc.” 

Ca parte a obiectivului strategic 1 din domeniul „Cercetare”, „Poziţionarea 

universităţii într-o categorie superioară, în urma procesului de clasificare a 

universităţilor şi plasarea pe poziţii fruntaşe a programelor de studii din oferta 

educaţională a UVT în procesul de ierarhizare a programelor de studiu din 

România.” 
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i. „Menţinerea universităţii in Programul de burse doctorale ”Eugen Ionescu” și 

creşterea numărului doctoranzilor internaționali implicaţi.” 

Ca parte a obiectivului strategic 2 din domeniul „Studenți”, „Dezvoltarea și 

diversificarea serviciilor pentru studenți.” 

j. „Asigurarea unor facilități pentru participarea studenților la evenimentele 

culturale şi sportive locale, naționale și internaționale.” 

Ca parte a obiectivului strategic 2 din domeniul „Studenți”, „Dezvoltarea și 

diversificarea serviciilor pentru studenți.” 

k. „Modernizarea și actualizarea site-ului universității și promovarea instituției în 

mediile de socializare on-line”. 

Ca parte a obiectivului strategic 3 din domeniul „Management administrativ”, 

„Elaborarea unei strategii de marketing şi a instrumentelor care permit 

universității să comunice în mod eficient cu instituţii şi asociaţii de învăţământ 

superior şi de cercetare relevante. Promovarea antreprenoriatului şi a serviciilor 

educaţionale în domeniu.” 

l. „Cooperarea permanentă cu autorităţile locale şi regionale, cu organizaţii non-

guvernamentale, agenţii naţionale şi asociaţii profesionale, în vederea realizării 

unor proiecte comune privind promovarea valorilor culturale universale.” 

Ca parte a obiectivului strategic 3 din domeniul „Management administrativ”, 

„Elaborarea unei strategii de marketing şi a instrumentelor care permit 

universității să comunice în mod eficient cu instituţii şi asociaţii de învăţământ 

superior şi de cercetare relevante. Promovarea antreprenoriatului şi a serviciilor 

educaţionale în domeniu.” 

 

Planul strategic conține un segment dedicat special relațiilor internaționale și 

internaționalizării, pe care-l vom reda în ceea ce privește obiectivul strategic, măsurile prioritare 

și indicatorii de performanță în cele ce urmează: 

m. „OS 2: Internaționalizarea universității. Participarea activă a universității în 

activitățile asociațiilor academice și organizații/consorţii internaționale. 

Atragerea studenţilor străini şi creşterea numărului de programe de studiu în 

limbi de circulaţie internaţională. 

Măsuri prioritare: 

Continuarea susţinută a procesului de internaţionalizare a universităţii prin aderarea 

acesteia la parteneriate europene de tipul European University Consortium. 

Recunoaşterea la nivel naţional şi asigurarea vizibilităţii internaţionale a universităţii 

prin abordarea unei politici de cooperare şi aplicarea principiilor şi mecanismelor prevăzute în 

strategia de internaţionalizare a universităţii. 

Afilierea universității la asociaţii, organisme de resort din străinătate (organismele 

Uniunii Europene, ale altor țări europene și ale Statelor Unite ale Americii).  
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Continuarea dezvoltării Departamentului pentru Studii în Limbi Străine și susținerea 

inițiativelor de promovare a unor programe de studii cu predare într-o limbă de circulație 

internațională. 

Susținerea și extinderea mobilităților internaționale ale personalului didactic privind 

participarea la activități științifice, didactice, schimburi de experiență, lucrări ale diverselor 

foruri academice și ca reprezentanți ai universității. 

Utilizarea potenţialelor surse de finanţare internaţională în scopul propunerii şi derulării 

unor proiecte de cooperare academică şi/sau de cercetare, alături de partenerii internaţionali ai 

universității. 

Creşterea numărului de mobilităţi Erasmus+ pentru personalul didactic, prin încheierea 

unor noi contracte bilaterale cu universităţi atât din Uniunea Europeană, cât şi din afara 

acesteia, respectiv prelungirea contractelor existente.  

Organizarea, alături de parteneri naţionali şi internaţionali, a unor manifestări ştiinţifice 

şi culturale de înaltă ţinută, menite să promoveze imaginea şi să crească prestigiul universității. 

Elaborarea unei proceduri de marketing internațional subdiacentă strategiei de 

internaționalizare. 

Redactarea anuală a unui ghid al studentului internațional, precum și a altor materiale 

de informare (pliante, postere). 

Organizarea unui eveniment săptămânal de informare online (forum de dialog) destinat 

studenților internaționali în lunile martie-septembrie folosind platforma Microsoft Teams. 

Elaborarea unui document-cadru care să sintetizeze obiectivele, activitățile necesare 

îndeplinirii obiectivelor, alegerea universităților partenere, indicatorii de performanță,  

termenele, responsabilitățile. 

Realizarea unui document-cadru pentru organizarea școlii de vară internaționale a UVT 

(obiectivele, activitățile necesare îndeplinirii obiectivelor, grupul-țintă, indicatorii de 

performanță,  termenele, responsabilitățile) 

 

Indicatori de performanţă: 

• numărul de studenţi străini din universitate; 

• numărul acţiunilor de atragere a studenţilor străini; 

• numărul campaniilor de promovare a principiilor de incluziune socială a 

tinerilor aflați în situații de risc (orfani, tineri proveniți din casele de copii și plasament familial, 

tineri proveniţi din familii monoparentale, persoane care suferă de afecțiuni grave, persoane cu 

dizabilităţi, tineri de etnie romă, persoane expuse riscului de abandon al studiilor din motive 

familiale, persoane expuse riscului de abandon al studiilor din motive financiare). 

• numărul parteneriate europene încheiate; 

• numărul programelor de studii doctorale în cotutelă cu alte universități din țară 

și din străinătate; 
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• numărul de contracte de afiliere cu universității la asociaţii, organisme de resort 

din străinătate (organismele Uniunii Europene, ale altor țări europene și ale Statelor Unite ale 

Americii); 

• numărul inițiativelor și campaniilor de promovare a unor programe de studii cu 

predare într-o limbă de circulație internațională; 

  

• numărul de mobilități internaționale ale personalului didactic, inclusiv Erasmus 

Plus. 

• numărul de proiecte de cooperare academică şi/sau de cercetare, alături de 

partenerii internaţionali ai universității; 

• numărul evenimentelor săptămânale de informare online (forum de dialog) 

destinat studenților internaționali în lunile martie-septembrie folosind platforma Microsoft 

Teams. 

 

3. Strategia de internaționalizare a Universității „Valahia” din Târgoviște, 2021-2025 

Link acces web: 

https://www.valahia.ro/images/documente/Strategia_de_internationalizare_2021-

2025.pdf  

Cea de-a doua strategie de internaționalizare a Universității „Valahia” din Târgoviște, 

operațională începând din ianuarie 2021, are în vedere „ continuarea, la un nivel superior 

și cu o mai largă participare a membrilor comunității universitare, integrării 

dimensiunilor multiculturală, multilingvistică, regională, europeană și globală în cadrul 

proceselor administrative, educaționale și de cercetare. Aceasta privește procesul de 

internaționalizare în mod holistic, ca implicând managementul, educația și conținutul 

învățării, cercetarea, serviciile universitare, legăturile cu instituții similare de învățământ 

superior din U.E. și din afara spațiului comunitar, transferul valorilor rezultate din 

internaționalizare către arealul unde își desfășoară activitatea.” 

În acord cu Carta și Planul strategic al UVT, Strategia de internaționalizare detaliază cinci 

domenii prioritare ale internaționalizării instituției de învățământ superior: 

Domeniul 1: Realizarea unui campus european  

Domeniul 2: Programul Erasmus – instrument cheie al internaționalizării UVT 

Domeniul 3: Cetățenie europeană și globală pentru comunitatea universitară și 

absolvenții UVT 

Domeniul 4: Programe de studii cu un puternic conținut multicultural și multilingvistic 

Domeniul 5: Triunghiul cunoașterii, inovației și dezvoltării 

Obiectivele specifice stabilite prin intermediul acestui document sunt după cum urmează: 

a. Obiectiv specific 1.1: Constituirea unui campus european și atragerea unui numǎr mai 

mare de studenţi internaționali care doresc să urmeze studii complete în cadrul UVT 

și profesori universitari care să predea în cadrul almei mater. 

https://www.valahia.ro/images/documente/Strategia_de_internationalizare_2021-2025.pdf
https://www.valahia.ro/images/documente/Strategia_de_internationalizare_2021-2025.pdf
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b. Obiectiv specific 1.2: Realizarea unui mediu de studii internațional din punct de 

vedere al serviciilor și al ambientului cultural care să contribuie la materializarea 

Campusului European. 

c. Obiectiv specific 1.3: Sporirea numărului de programe de studii desfășurate în limbi 

străine, a mobilităților doctorale și  a celui de doctorate realizate în cotutelă 

internațională. 

d. Obiectiv specific 2.1: Creșterea numărului și a calității mobilităților Erasmus. 

e. Obiectiv specific 2.2: Diversificarea experiențelor internaționale facilitate de 

programul Erasmus și a beneficiilor acestuia pentru comunitatea universitară 

târgovișteană și partenerii UVT. 

f. Obiectiv specific 3: Integrarea tuturor elementelor internaționale și formarea unor 

capacități cognitive, competențe și a unor valori care să faciliteze comunității 

universitare și absolvenților UVT  afirmarea pe plan european și internațional, precum 

și angajabilitatea în cadrul unor instituții și companii multinaționale, internaționale 

sau care oferă servicii pentru piața externă. 

g. Obiectiv specific 4: Internaționalizarea curriculară, întărirea componentei 

multiculturale a programelor sale didactice și științifice, precum și adaptarea și 

actualizarea fișelor disciplinelor, în vederea realizării unei sinergii în acord cu 

obiectivele generale ale strategiilor sale, inclusiv a strategiei de internaționalizare. 

 

C. Activitățile de internaționalizare, indicatori de performanță, termene, responsabilități. 

Activitățile, indicatorii de performanță, termenele, responsabilitățile de internaționalizare 

în cadrul Universității „Valahia” din Târgoviște sunt stabilite în toate documentele enunțate 

mai sus și încorporate în Strategia de internaționalizare 2021-2025: 
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DOMENIUL 1: REALIZAREA UNUI CAMPUS EUROPEAN1 
 

Obiectivul strategic 1 

Realizarea unui campus european prin sporirea numărului de studenți, cercetători și profesori internaționali și mai cu seamă prin 

asumarea, pregătirea și participarea la realizarea unui consorțiu universitar european. 

Obiectiv specific 

1.1: Constituirea 

unui campus 

european și 

atragerea unui 

numǎr mai mare de 

studenţi 

internaționali care 

doresc să urmeze 

studii complete în 

cadrul UVT și 

profesori 

universitari care să 

predea în cadrul 

almei mater. 

Activitatea A Activitatea B Activitatea C Activitatea D 

Ameliorarea politicii de 

marketing în 

promovarea UVT, cu 

scopul atragerii 

Și recrutării studenţilor 

strǎini 

Îmbunǎtǎţirea 

diseminării informaţiei 

pentru a rǎspunde 

nevoilor de orientare ale 

potențialilor studenţilor 

în ceea ce privește decizia 

de mobilitate 

Participarea la un 

consorțiu universitar 

prin intermediul 

programului 

„Partnerships for 

Excellence – European 

Universities” 

Sporirea numǎrului de 

profesori străini care vin 

să susțină cursuri, 

prelegeri, conferințe în 

cadrul UVT prin alte 

programe decât Erasmus 

Indicatori de 

performanță pe termen 

scurt, mediu și lung 

Indicatori de 

performanță pe termen 

scurt, mediu și lung 

Indicatori de 

performanță pe termen 

scurt, mediu și lung 

Indicatori de 

performanță pe termen 

scurt, mediu și lung 

AI11: Definirea clară a 

responsabilităților de 

marketing universitar ale 

Biroului de Relații 

Internaționale și ale 

Departamentului de 

Studii Limbi Străine prin 

actualizarea 

regulamentelor de 

funcționare; 

BI11: Organizarea unui 

eveniment săptămânal 

de informare online 

(forum de dialog) 

destinat studenților 

internaționali în lunile 

martie-septembrie 

folosind platforma 

Microsoft Teams; 

CI11: Elaborarea unui 

document-cadru care să 

sintetizeze obiectivele, 

activitățile necesare 

îndeplinirii obiectivelor, 

alegerea universităților 

partenere, indicatorii de 

performanță,  termenele, 

responsabilitățile; 

DI11: Identificarea 

programelor de finanțare 

care pot contribui la 

mobilitatea profesorilor 

incoming în cadrul UVT 

altele decât Erasmus (cel 

puțin cinci asemenea 

programe); 

DI12:  Stabilirea 

subiectelor de interes 

                                                           
1 Întrucât Consiliul de Administrație și Senatul vor avea un rol cheie în cele mai multe dintre activitățile propuse, aceste două instituții nu sunt menționate decât 

acolo unde este strict necesar pentru a accentua rolul acestora în adoptarea unei anumite decizii. De asemenea, consiliile facultăților, departamentelor, școlilor 

doctorale etc. este de presupus că vor fi implicate în toate acțiunile care vizează activitatea de internaționalizare a respectivelor instituții. 
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AI12: Elaborarea unei 

proceduri de marketing 

internațional subiacentă 

strategiei de 

internaționalizare; 

AI13: Redactarea anuală 

a unui ghid al 

studentului 

internațional, precum și a 

altor materiale de 

informare (pliante, 
postere). 

BI2: Refacerea website-

urilor UVT, Biroului de 

Relații Internaționale și 

Biroului Erasmus, 

Departamentului pentru 

Studii în Limbi Străine, 

facultăților, 

departamentelor, 

institutului și centrelor 

de cercetare etc. pentru a 

avea un design mai 

atractiv, conținuturi 

actualizate în limbile 

engleză și franceză și 

toate informațiile 

necesare pentru 

potențiali studenţi 

strǎini; 

BI13: Folosirea mai 

intensă a facilităților de 

mediatizare a informației 

prin intermediul site-

urilor de socializare 

atașate paginilor web ale 

UVT și tuturor 

subcomponentelor 

didactice și de cercetare 

ale acesteia; 

BI14: Capacitarea 

misiunilor diplomatice și 

consulare ale României 

CI12: Încheierea 

acordurilor de 

parteneriat cu 

universitățile vizate în 

vederea depunerii 

aplicației la Comisia 

Europeană; 

CI13: Redactarea și 

depunerea aplicației în 

vederea finanțării de 

către Comisia Europeană 

a proiectului prin 

intermediul programului 

„Partnerships for 

Excellence – European 

Universities”; 

CI14: Implementarea 

proiectului și creșterea cu 

cel puțin 10% pe an a 

numărului de mobilități 

incoming și outgoing ale 

UVT în primul an de 

aplicare.  

comun în domeniul 

educaţiei și cercetării 

care pot fi dezvoltate de 

cadrele didactice și 

cercetătorii Universității 

Valahia din Târgovişte în 

parteneriat cu profesori 

strǎini (cel puțin zece 

asemenea tematici); 

DI13: Identificarea 

cursurilor sau modulelor 

de curs care pot fi 

organizate de UVT și 

predate în parteneriat cu 

profesori din străinătate 

fie prin mobilități 

incoming, fie prin 

utilizarea platformelor 

online de tipul Microsoft 

Teams și Moodle; 

D114: Creșterea cu 10% 

anual a prezenței fizice 

sau virtuale a 

profesorilor și 

cercetătorilor străini în 

cadrul UVT; 

DI15: Promovarea 

activităților fizice și 

virtuale ale profesorilor 

și cercetătorilor 

internaționali în vederea 
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din străinătate și ale altor 

state în România în 

vederea promovării 

ofertei de studii în limbi 

străine (cel puțin un 

document de informare 

transmis anual); 

BI15: Mediatizarea 

studiilor în limbi străine 

prin intermediul 

platformelor de 

mediatizare specializate 

(cel puțin două platforme 

utilizate anual); 

BI16: O mai bunǎ 

promovare a anului 

pregǎtitor de limba 

românǎ: criterii de 

eligibilitate, criterii de 

admitere, sistemul ECTS, 

absolvire: publicarea 

informaţiei pe website-ul 

Biroului de Relaţii 

Internaţionale; 

BI17: Participarea la 

târguri educaționale 

internaționale în vederea 

promovării UVT (cel 

puțin un târg anual). 

expunerii unui număr cât 

mai mare de membri ai 

comunității universitare 

la beneficiile rezultante 

din activitatea de 

internaționalizare (cel 

puțin zece informări). 

 

Termen Termen Termen Termen 
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AI11: Semestrul de 

primăvară al anului 

universitar 2020/2021; 

AI12: Semestrul de 

primăvară al anului 

universitar 2020/2021; 

AI13: Începând din anul 

universitar 2020/2021. 

BI11: Semestrul de 

primăvară al anului 

universitar 2020/2021; 

BI12: Anul universitar 

2022/2023; 

BI13: Permanent; 

BI14: Începând cu 

semestrul de primăvară 

al anului universitar 

2020/2021; 

BI15: Începând din anul 

universitar 2023/2024; 

BI16: Începând din anul 

universitar 2021/2022; 

BI17: Începând din anul 

universitar 2023/2024. 

CI11: Semestrul de 

primăvară al anului 

universitar 2020/2021; 

CI12: Anul universitar 

2021/2022; 

CI13: Anul universitar 

2021/2022; 

CI14: Începând cu anul 

universitar 2022/2023. 

DI11: Anul universitar 

2021/2022; 

DI12:  Anul universitar 

2021/2022; 

DI13: Anul universitar 

2021/2022; 

D114: Începând din anul 

universitar 2023/2024. 

D115: Începând din anul 

universitar 2023/2024. 

Responsabil Responsabil Responsabil Responsabil 

AI11 – AI13: Prorector 

pentru dezvoltare 

instituțională și relații 

internaționale; 

Departamentul de Studii 

în Limbi Străine; Biroul 

de Relații Internaționale. 

BI11: Prorector pentru 

dezvoltare instituțională 

și relații internaționale; 

Departamentul de Studii 

în Limbi Străine; Biroul 

de Relații Internaționale; 

Biroul Imagine si 

Comunicare; Biroul 

pentru Tehnologia 

Informației; 

BI12: Rector; Prorector 

Învățământ și Asigurarea 

Calității; Prorector 

pentru Dezvoltare 

CI11: Consiliul de 

Administrație; Senat; 

Prorector pentru 

dezvoltare instituțională 

și relații internaționale; 

ICSTM; IOSUD; facultăți; 

departamente; 

Compartimentul de 

Evaluare și Asigurare a 

Calității; Biroul de Relații 

Internaționale; 

Departamentul de Studii 

în Limbi Străine; 

DI11: Prorector pentru 

dezvoltare instituțională 

și relații internaționale; 

Departamentul de Studii 

în Limbi Străine; Biroul 

de Relații Internaționale; 

DI12: Prorector pentru 

Dezvoltare Instituțională 

și Relații Internaționale; 

Prorector Învățământ și 

Asigurarea Calității; 

Prorector Cercetare și 

Creație Universitară; 

Departamentul de Studii 
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Instituțională și Relații 

Internaționale; Prorector 

Cercetare și Creație 

Universitară; Prorector 

Probleme Sociale și 

Studențești; 

Departamentul de Studii 

în Limbi Străine; Birou de 

Relații Internaționale; 

Biroul Imagine si 

Comunicare; Biroul 

pentru Tehnologia 

Informației; decani; 

director ICSTM; directori 

de departamente; 

directori de centre de 

cercetare; 

BI13: Rector; Prorector 

Învățământ și 

Asigurarea Calității; 

Prorector pentru 

Dezvoltare Instituțională 

și Relații Internaționale; 

Prorector Cercetare și 

Creație Universitară; 

Prorector Probleme 

Sociale și Studențești; 

Departamentul de Studii 

în Limbi Străine; Biroul 

de Relații Internaționale; 

Biroul Imagine si 

CI12: Rector; Președinte 

Senat; Prorector 

Învățământ și Asigurarea 

Calității; Biroul de Relații 

Internaționale; 

Departamentul de Studii 

în Limbi Străine; Oficiul 

Juridic; 

CI13: Prorector 

Învățământ și Asigurarea 

Calității; Biroul Proiecte; 

Biroul de Relații 

Internaționale; Biroul de 

Relații Internaționale; 

Departamentul de Studii 

în Limbi Străine; 

CI14: Consiliul de 

Administrație; Prorector 

Învățământ și Asigurarea 

Calității; Biroul Proiecte; 

Biroul de Relații 

Internaționale; Biroul de 

Relații Internaționale; 

Departamentul de Studii 

în Limbi Străine; IOSUD 

și toate facultățile; 

ICSTM; toate 

departamentele 

didactice; Biroul Imagine 

și Comunicare; 

Compartimentul pentru 

în Limbi Străine; Biroul 

de Relații Internaționale; 

departamentele 

didactice, ICSTM, 

IOSUD, centrele de 

cercetare; 

DI13: Prorector 

Învățământ și Asigurarea 

Calității; Prorector 

pentru Dezvoltare 

Instituțională și Relații 

Internaționale; Prorector 

Cercetare și Creație 

Universitară; 

Departamentul de Studii 

în Limbi Străine; Biroul 

de Relații Internaționale; 

departamentele 

didactice, ICSTM, 

IOSUD, centrele de 

cercetare; 

DI14: Prorector pentru 

Dezvoltare Instituțională 

și Relații Internaționale; 

Prorector Învățământ și 

Asigurarea Calității;  

Prorector Cercetare și 

Creație Universitară; 

Departamentul de Studii 

în Limbi Străine; Biroul 

de Relații Internaționale; 
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Comunicare; Biroul 

pentru Tehnologia 

Informației; decani; 

director ICSTM; director 

IOSUD; directori de 

departamente; directori 

de centre de cercetare; 

BI14: Rector; Prorector 

pentru dezvoltare 

instituțională și relații 

internaționale;  

BI15-BI17: Prorector 

pentru dezvoltare 

instituțională și relații 

internaționale; 

Departamentul de Studii 

în Limbi Străine; Biroul 

de Relații Internaționale; 

Biroul Imagine si 

Comunicare. 

Evaluarea și Asigurarea 

Calității; Biblioteca UVT; 

toate serviciile 

administrative, sociale, 

sanitare și de consiliere 

ale UVT.  

departamentele 

didactice, ICSTM, 

IOSUD, centrele de 

cercetare; 

DI15: Prorector pentru 

Dezvoltare Instituțională 

și Relații Internaționale; 

Departamentul de Studii 

în Limbi Străine; Biroul 

de Relații Internaționale; 

Biroul de Imagine al 

UVT. 

Obiectiv specific 

1.2: 

Realizarea unui 

mediu de studii 

internațional din 

punct de vedere al 

serviciilor și al 

ambientului cultural 

care să contribuie la 

materializarea 

Activitatea A Activitatea B Activitatea C Activitatea D 

Consolidarea adaptării 

serviciilor oferite 

studenților internaționali 

la nevoile acestora 

Realizarea unui mediu 

multicultural și 

multilingvistic care să 

antreneze întreaga 

universitate și să creeze 

sinergii cu alte instituții 

de cultură din localitățile 

și regiunile pe care 

aceasta le deservește;  

Continuarea și 

permanentizarea 

activității Școlii de Vară 

Internaționale a UVT 

Constituirea unui mediu 

propice petrecerii 

timpului liber de către 

studenții internaționali 
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Campusului 

European 

Indicatori de 

performanță pe termen 

scurt, mediu și lung 

Indicatori de 

performanță pe termen 

scurt, mediu și lung 

Indicatori de 

performanță pe termen 

scurt, mediu și lung 

Indicatori de 

performanță pe termen 

scurt, mediu și lung 

AI121: Obținerea 

feedbackului din partea 

studenților incoming în 

perioada stagiului în 

cadrul UVT şi la sfârșitul 

mobilității pentru a 

obține informații utile în 

vederea aspectelor care 

necesită prefaceri pentru 

a răspunde necesităților 

acestora;  

AI122: Realizarea unei 

organigrame pentru 

internaționalizare care să 

includă personalul 

necesar din toate 

serviciile oferite de 

universitate menite să 

interacționeze cu 

studenții și profesorii 

internaționali și 

identificarea pe baza unei 

chestionar a 

competențelor lingvistice 

și  de comunicare ale 

acestora;   

AI123: Utilizarea 

programelor 

BI121: Punerea în valoare 

a valențelor 

multiculturale și 

multilingvistice ale UVT 

în vederea realizării de 

evenimente culturale 

adresate comunității 

academice și mediilor 

culturale pe care UVT le 

deservește (de tipul 

conferințelor cu teme 

culturale, lansărilor de 

carte, dezbaterilor, 

expoziții, prezentări de 

proiectelor, concertelor 

de muzică clasică sau de 

muzică contemporană, 

pieselor de teatru, 

festivalurilor de film 

etc.), facilitând accesul 

studenților, 

cercetătorilor și 

profesorilor 

internaționali la 

desfășurarea acestora 

(cel puțin zece pe an); 

BI122: Facilitarea 

constituirii de activități 

CI121: Realizarea unui 

document-cadru pentru 

organizarea școlii de vară 

internaționale a UVT 

(obiectivele, activitățile 

necesare îndeplinirii 

obiectivelor, grupul-

țintă, indicatorii de 

performanță,  termenele, 

responsabilitățile); 

CI122: Identificarea 

surselor de finanțare 

pentru realizarea Școlii 

de Vară Internaționale a 

UVT (SEE, Erasmus, alte 

surse de finanțare 

posibile); 

CI123: Depunerea unei 

aplicații pentru 

desfășurarea școlilor de 

vară internaționale 

menite să răspundă 

obiectivelor de 

internaționalizare ale 

UVT; 

CI124: Implementarea 

proiectului; auditare; 

follow-up. 

DI121: Identificarea 

posibilităților de 

petrecere a timpului liber 

existente în cadrul UVT 

ce pot fi puse la 

dispoziția studenților 

internaționali (o secțiune 

de informare în Ghidul 

Studentului Erasmus); 

DI122: Facilitarea 

accesului și implicarea 

studenților internaționali 

în activități de petrecere a 

timpului liber 

(popularizare în paginile 

de social media ale UVT); 

DI123: Implicarea 

studenților internaționali 

în cadrul unor competiții 

sportive și în activitatea 

echipelor UVT (cel puțin 

o competiție anual); 

DI124: Participarea 

studenților internaționali 

în activități de petrecere a 

timpului liber organizate 

de Liga Studenților, 

Departamentul de 
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internaționale (îndeosebi 

a programului Erasmus) 

în vederea consolidării 

competențelor de 

internaționalizare, în 

primul rând ale 

personalului 

administrativ care oferă 

servicii studenților 

internaționali (cel puțin 

trei mobilități); 

AI124: Constituirea unei 

structuri operaționale pe 

deplin funcțională 

menită să deservească și 

studenții internaționali și 

realizarea anuală a unei 

instruiri a acesteia pentru 

a fi pregătită să le ofere 

servicii de calitate.      

cu o componentă 

multilingvistică și 

multiculturală 

extracurriculare de genul 

cercurilor  de limbi 

străine care să permită 

însușirea de noi 

competențe lingvistice de 

către studenții români și 

internaționali 

(constituirea a cel puțin 

trei cercuri de limbi 

străine); 

BI123:  Încurajarea și 

sprijinirea evenimentelor 

realizate de rețeaua 

Erasmus care au 

conținuturi 

multiculturale și 

multilingvistice; 

BI124: Colaborarea cu 

mediile culturale din 

Târgoviște și Alexandria 

în vederea 

parteneriatelor din sfera 

multiculturalității și 

multilingvismului care 

să se adreseze și 

membrilor internaționali 

ai comunității 

universitare (cel puțin 

  Educație Fizică și Sport, 

cercurile științifice 

studențești, 

departamentele și 

programele de studii ale 

UVT (cel puțin trei 

asemenea activități 

anual). 
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cinci asemenea 

parteneriate); 

BI125: Realizarea de 

parteneriate cu 

ambasadele și institutele 

culturale din România 

pentru derularea de 

evenimente și activități 

comune cu o plusvaloare 

în sfera 

multiculturalității și 

multilingvismului (cel 

puțin cinci asemenea 

evenimente care să se 

desfășoare anual).    

Termen Termen Termen Termen 

AI121: Permanent pe 

durata aplicării 

strategiei; 

AI122: Anul universitar 

2021/2022; 

AI123: Începând din anul 

universitar 2022/2023; 

AI124: Începând din anul 

universitar 2023/2024; 

BI121: Treptat, începând 

din anul universitar 

2021/2022;  

BI122: Treptat, începând 

din anul universitar 

2022/2023; 

BI123:  Treptat, începând 

din anul universitar 

2022/2023; 

BI124: Începând din anul 

universitar 2022/2023; 

BI125: Începând din anul 

universitar 2021/2022.    

CI121: Anul universitar 

2021/2022; 

CI122: Anul universitar 

2021/2022; 

CI123: Anul universitar 

2021/2022; 

CI124: Începând din anul 

universitar 2022/2023. 

 

DI121: Anul universitar 

2021/2022; 

DI122: Anul universitar 

2021/2022; 

DI123: Începând din anul 

universitar 2022/2023; 

DI124: Începând din anul 

universitar 2021/2022. 

Responsabil Responsabil Responsabil Responsabil 
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AI121: Biroul de Relații 

Internaționale, Biroul 

Erasmus; 

AI122: Prorector 

Învățământ și Asigurarea 

Calității; Prorector 

pentru Dezvoltare 

Instituțională și Relații 

Internaționale; Prorector 

Cercetare și Creație 

Universitară; Prorector 

Probleme Sociale și 

Studențești; Direcția 

Generală Administrativă; 

Departamentul de Studii 

în Limbi Străine; Biroul 

de Relații Internaționale; 

AI123: Prorector 

Învățământ și Asigurarea 

Calității; Prorector 

pentru Dezvoltare 

Instituțională și Relații 

Internaționale; Prorector 

Cercetare și Creație 

Universitară; Prorector 

Probleme Sociale și 

Studențești; Direcția 

Generală Administrativă; 

Departamentul de Studii 

în Limbi Străine; Biroul 

de Relații Internaționale; 

BI121: Prorector pentru 

Dezvoltare Instituțională 

și Relații Internaționale; 

Biroul de Relații 

Internaționale; Biroul 

Erasmus; Departamentul 

de Studii în Limbi 

Străine; facultățile și 

departamentele cu profil 

umanist, de studii 

culturale și lingvistice, de 

muzică, Liga Studenților, 

dar și întreaga 

comunitate universitară;  

BI122: Prorector pentru 

Dezvoltare Instituțională 

și Relații Internaționale; 

Biroul de Relații 

Internaționale; Biroul 

Erasmus; Departamentul 

de Studii în Limbi 

Străine; Departamentul 

de Litere; Liga 

Studenților. 

BI123: Biroul de Relații 

Internaționale; Biroul 

Erasmus; Liga 

Studenților. 

BI124: Consiliul de 

Administrație; Rector;  

Prorector pentru 

CI121: Prorector pentru 

Dezvoltare Instituțională 

și Relații Internaționale; 

Departamentul de Studii 

în Limbi Străine; 

CI122: Prorector pentru 

Dezvoltare Instituțională 

și Relații Internaționale; 

Prorector Învățământ și 

Asigurarea Calității;  

Departamentul de Studii 

în Limbi Străine; Biroul 

pentru Proiecte; 

departamentele didactice 

din cadrul UVT; 

CI123: Prorector pentru 

Dezvoltare Instituțională 

și Relații Internaționale; 

Prorector Învățământ și 

Asigurarea Calității;  

Departamentul de Studii 

în Limbi Străine; 

departamente și diverse 

structuri administrative 

ale UVT; 

CI124: Prorector pentru 

Dezvoltare Instituțională 

și Relații Internaționale; 

Prorector Învățământ și 

Asigurarea Calității;  

Departamentul de Studii 

DI121: Biroul de Relații 

Internaționale; Biroul 

Erasmus; Departamentul 

de Educație Fizică și 

Sport; Liga Studenților;  

DI122: Biroul de Relații 

Internaționale; Biroul 

Erasmus; Departamentul 

de Educație Fizică și 

Sport; Liga Studenților; 

DI123: Biroul de Relații 

Internaționale; Biroul 

Erasmus; Departamentul 

de Educație Fizică și 

Sport;  

DI124: Biroul de Relații 

Internaționale; Biroul 

Erasmus; Departamentul 

de Educație Fizică și 

Sport;, cercurile 

științifice studențești, 

departamentele și 

programele de studii ale 

UVT. 
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Biroul Erasmus, Biroul 

de Orientare în Carieră; 

AI123: Prorector 

Învățământ și Asigurarea 

Calității; Prorector 

pentru Dezvoltare 

Instituțională și Relații 

Internaționale; Prorector 

Cercetare și Creație 

Universitară; Prorector 

Probleme Sociale și 

Studențești; Direcția 

Generală Administrativă; 

Departamentul de Studii 

în Limbi Străine; Biroul 

de Relații Internaționale; 

Biroul Erasmus. 

Dezvoltare Instituțională 

și Relații Internaționale; 

Biroul de Relații 

Internaționale; Oficiul 

Juridic;  

BI125: Consiliul de 

Administrație; Rector;  

Prorector pentru 

Dezvoltare Instituțională 

și Relații Internaționale; 

Biroul de Relații 

Internaționale; Oficiul 

Juridic. 

 

în Limbi Străine; 

departamente și diverse 

structuri administrative 

ale UVT. 

 

Obiectiv specific 

1.3: Sporirea 

numărului de 

programe de studii 

desfășurate în limbi 

străine, a 

mobilităților 

doctorale și  a celui 

de doctorate 

realizate în cotutelă 

internațională 

Activitatea A Activitatea B 

Constituirea de programe de studii de licență în limbi 

străine  

Creșterea numărului de doctorate derulate în 

cotutelă și a mobilităților doctorale 

Indicatori de performanță pe termen scurt, mediu 

și lung 

Indicatori de performanță pe termen scurt, mediu 

și lung 

AI131: Identificarea nevoilor și oportunităților de 

studii în limbi străine la nivel de licență în raport cu 

oferta educațională a UVT, potențialul de predare și 

cercetare al profesorilor din cadrul universității și cu 

nevoile de pe piața muncii din UE și din spațiul 

extracomunitar (un document sinteză elaborat în 

acest sens); 

BI131: Identificarea temelor de doctorat cu 

potențialul de a fi derulate în cotutelă (cel puțin trei 

teme anual); 

BI132: Susținerea la nivel strategic a cotutelelor 

doctorale prin facilitarea procedurilor 

administrative, sprijinirea mobilităților în cadrul 

programului de cotutelă și a susținerii doctorale în 

regim de cotutelă; 
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AI132: Identificarea surselor de finanțare pentru 

acoperirea costurilor sau a unei părți costurilor 

funcționării programelor de licență; 

AI133: Realizarea dosarelor de acreditare pentru 

două programe de licență cu predare în limbile 

engleză și franceză, care să se adreseze atât 

studenților români cât și celor internaționali; 

AI134: Introducerea în oferta educațională, 

promovarea și operarea programelor de licență în 

limbi străine. 

BI133: Sprijinirea mobilităților doctoranzilor prin 

proiecte de tipul POSDRU sau altele în vederea 

accesului la metodologii, date, informații relevante 

pentru lucrarea de doctorat și a diseminării 

rezultatelor cercetărilor întreprinse (cel puțin un 

program care să se deruleze anual); 

BI134: Transferul competențelor de 

internaționalizare astfel obținute în cadrul almei 

mater. 

Termen Termen 

AI131: Anul universitar 2023/2024; 

AI132: Anul universitar 2023/2024; 

AI133: Anul universitar 2023/2024; 

AI134: Anul universitar 2024/2025. 

BI131: Începând din anul universitar 2020/2021; 

BI132: Permanent; 

BI133: Permanent; 

BI134: Permanent. 

Responsabil Responsabil 

AI131: Prorector Dezvoltare Instituțională și Relații 

Internaționale; Prorector Învățământ și Asigurarea 

Calității; Consiliul pentru Dezvoltare Instituțională și 

Relații Internaționale; Departamentul de Studii în 

Limbi Străine; Biroul de Relații Internaționale; 

facultățile; departamentele didactice; 

AI132: Prorector Dezvoltare Instituțională și Relații 

Internaționale; Departamentul de Studii în Limbi 

Străine; Biroul de Relații Internaționale; 

Departamentul de Proiecte;  

AI133: Prorector Dezvoltare Instituțională și Relații 

Internaționale; Prorector Învățământ și Asigurarea 

Calității; Departamentul de Studii în Limbi Străine; 

Biroul de Relații Internaționale; facultăți; 

BI131: Prorector Dezvoltare Instituțională și Relații 

Internaționale; IOSUD; conducători de doctorat; 

BI132: Consiliul de Administrație; IOSUD; DGA; 

BI133: Consiliul de Administrație; IOSUD; 

conducători de doctorat; Biroul de Relații 

Internaționale; 

BI134: Prorector Dezvoltare Instituțională și Relații 

Internaționale; IOSUD; Biroul de Relații 

Internaționale. 
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departamente didactice; Compartimentul Evaluarea 

și Asigurarea Calității; servicii suport; 

AI134: Prorector Dezvoltare Instituțională și Relații 

Internaționale; Prorector Învățământ și Asigurarea 

Calității; Departamentul de Studii în Limbi Străine; 

Biroul de Relații Internaționale; facultăți; 

departamente didactice; servicii suport. 
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DOMENIUL 2: PROGRAMUL ERASMUS – INSTRUMENT CHEIE AL INTERNAȚIONALIZĂRII UVT 

 

Obiectivul strategic 2 

Îndeplinirea obiectivelor de calitate și a celor de internaționalizare prin extinderea participării UVT la toate componentele Erasmus 

și o mai bună integrare a rezultatelor programului în cadrul comunității academice 

Obiectiv specific 

2.1: Creșterea 

numărului și a 

calității mobilităților 

Erasmus 

Activitatea A Activitatea B Activitatea C Activitatea D 

Îmbunǎtǎţirea 

comunicării cu 

potenţialii studenţi 

Erasmus care 

intenționează sǎ studieze 

la UVT și extinderea 

implicării studenților 

internaționali în 

activitățile de 

internaționalizare ale 

instituției de învățământ 

superior 

Implicarea sporită a 

studenților, profesorilor 

și staff-ului UVT în 

diversele tipuri de 

mobilități și programe 

Erasmus sau în cadrul 

unor programe destinate 

tinerilor 

Întărirea capacității 

instituționale a UVT prin 

accesarea programelor 

din cadrul Acțiunii Cheie 

2 a programului 

Erasmus, consolidarea 

abilităților persoanelor 

de a-și dezvolta spiritul 

antreprenorial, de a 

utiliza resursele, inclusiv 

pe cele digitale, în mod 

eficient. 

Consolidarea inteligentă, 

durabilă și favorabilă 

incluziunii a UVT și  

creșterea calității ofertei 

sale de studii și servicii. 

Indicatori de 

performanță pe termen 

scurt, mediu și lung 

Indicatori de 

performanță pe termen 

scurt, mediu și lung 

Indicatori de 

performanță pe termen 

scurt, mediu și lung 

Indicatori de 

performanță pe termen 

scurt, mediu și lung 

AI211: Actualizarea 

permanentă a ghidului 

pentru studenţi Erasmus; 

AI212: Proiectarea unui 

forum de dialog care sǎ le 

permitǎ studenţilor 

Erasmus sǎ îşi comunice 

experienţele dobândite în 

timpul stagiului la 

Universitatea „Valahia” 

BI211: Creșterea 

calitativă și cantitativă a 

participării studenților 

UVT la mobilitățile 

Erasmus Plus (5% pe an); 

BI212: Inițierea 

participării studenților 

UVT la programul 

Erasmus+ Virtual 

Exchange, astfel încât un 

CI211: Identificarea 

tipurilor de subprograme 

specifice Acțiunii Cheie 2 

care răspund nevoilor de 

parteneriat transnațional, 

formare, inovare, 

educație, antreprenoriat 

și consolidare a 

capacităților  care pot fi 

accesate de UVT în 

DI211: Utilizarea 

instrumentelor create de   

Acțiunea Erasmus 3 

pentru a răspunde 

obiectivelor strategice ale 

UVT de susținere a celor 

trei priorități ale 

Strategiei Europa 2020 și 

de acordare la scopurile 

enunțate în cadrul 
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din Târgovişte: link la 

website-ul Universitǎţii 

„Valahia” din Târgovişte; 

AI213: Colectarea 

feedback-ului de la 

studenţii care vin la UVT 

pe perioada stagiului şi la 

sfarşitul mobilitǎţii și 

utilizarea acestuia în 

vederea îmbunătățirii 

serviciilor Erasmus 

oferite; 

AI214: Implicarea 

studenților internaționali 

în activitățile Reţelei 

Studenţilor Erasmus; 

AI215: Constituirea 

Reţelei Alumni pentru 

studenţi internaţionali. 

număr sporit de studenți 

să beneficieze de 

experiențe de 

internaționalizare; 

BI213: Inițierea 

participării studenților la 

programul Erasmus+ 

Volunteering; 

BI214: Corelarea 

procesului de selectare a 

studenţilor Erasmus 

outgoing cu perioadele 

de înscriere a studenților, 

specifice universităților 

partenere; 

BI215: Inițierea 

participării studenților la 

programul Tineretul 

european împreună; 

BI216: Creșterea 

numărului de mobilități 

Erasmus ale cadrelor 

didactice din cadrul UVT 

(5%); 

BI217: Extinderea 

scopului mobilităților 

pentru a include și staff-

ul din cadrul structurilor 

UVT care vor avea 

sarcini de 

internaționalizare< 

vederea consolidării sale 

instituționale și 

transferului de 

cunoaștere și know-how, 

transparența, 

recunoașterea 

calificărilor (o bază de 

date actualizată); 

CI212: Identificarea și 

pregătirea unor proiecte 

realizate prin 

intermediul programului 

de consolidare a 

capacităților în domeniul 

învățământului superior 

derulate cu sprijinul 

instrumentelor 

financiare externe ale UE 

precum Instrumentul 

european de vecinătate, 

Instrumentul de 

cooperare pentru 

dezvoltare, Instrumentul 

de asistență pentru 

preaderare, Fondul 

european de dezvoltare; 

CI213: Realizarea de 

parteneriate în vederea 

accesării programelor 

identificate ca fiind 

importante pentru 

strategiei de cooperare 

europeană în domeniul 

educației și formării 

profesionale ET 2020, 

prin identificarea 

tipurilor de programe 

care pot contribui la 

îndeplinirea acestui 

deziderat (o bază de 

date); 

DI212: Pregătirea în 

cadrul departamentelor 

specializate a unor 

proiecte care vizează 

aspectele ce țin de 

întărirea calității ce pot fi 

finanțate prin  Acțiunea 

Erasmus 3 (cel puțin cinci 

proiecte); 

 DI213: Implementarea 

proiectelor finanțate și 

contribuție la 

îndeplinirea obiectivelor 

astfel stabilite. 
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BI218: Creșterea 

finanțării obținute de 

UVT din programele 

Erasmus cu 15%. 

BI219: Oferirea unor 

diplome pentru 

activitatea de 

internaționalizare 

desfășurată de cadrele 

didactice și studenții 

UVT. 

îndeplinirea obiectivelor 

strategice și obiectivelor 

de internaționalizare ale 

UVT (cel puțin zece 

parteneriate); 

CI214: Realizarea și 

depunerea de proiecte 

care să pună în valoare 

această componentă a 

obiectivului strategic (cel 

puțin cinci proiecte); 

CI215: Implementarea 

proiectelor finanțate și 

contribuție la 

îndeplinirea obiectivelor 

astfel stabilite. 

Termen Termen Termen Termen 

AI211: Permanent; 

AI212: Din anul 

universitar 2021/2022; 

AI213: Colectarea 

feedback-ului de la 

studenţii care vin la UVT 

pe perioada stagiului şi la 

sfarşitul mobilitǎţii și 

utilizarea acestuia în 

vederea îmbunătățirii 

serviciilor Erasmus 

oferite; 

AI214: Implicarea 

studenților internaționali 

BI211: Permanent; 

BI212: Anul universitar 

2021/2022; 

BI213: Anul universitar 

2021/2022; 

BI214: Din anul 

universitar 2021/2022; 

BI215: Anul universitar 

2021/2022; 

BI216: Permanent; 

BI217: Anul universitar 

2022/2023; 

BI218: Anul universitar 

2023/2024. 

CI211: Anul universitar 

2021/2022; 

CI213: Anul universitar 

2021/2022; 

CI214: Din anul 

universitar 2021/2022; 

CI215: Anul universitar 

2022/2023; 

CI216: Din anul 

universitar 2023/2024; 

DI211: Anul universitar 

2021/2022; 

DI212: Din anul 

universitar 2021/2022; 

 DI213: Din anul 

universitar 2023/2024. 



34 
 

în activitățile Reţelei 

Studenţilor Erasmus; 

AI215: Constituirea 

Reţelei Alumni pentru 

studenţi internaţionali. 

Responsabil Responsabil Responsabil Responsabil 

AI211: Biroul Erasmus; 

AI212: Biroul Erasmus, 

Biroul pentru Tehnologia 

Informației; 

AI213: Biroul Erasmus; 

AI214: Biroul Erasmus; 

AI215: Prorector 

dezvoltare instituțională 

și Relații Internaționale, 

Biroul Erasmus. 

BI211: Prorector 

dezvoltare instituțională 

și Relații Internaționale, 

Biroul Erasmus; 

BI212: Prorector 

dezvoltare instituțională 

și Relații Internaționale, 

Biroul Erasmus; 

BI213: Prorector 

dezvoltare instituțională 

și Relații Internaționale, 

Biroul Erasmus; 

BI214: Prorector 

dezvoltare instituțională 

și Relații Internaționale, 

Biroul Erasmus, Comisia 

Centrală de Admitere; 

BI215: Prorector 

dezvoltare instituțională 

și Relații Internaționale, 

Biroul Erasmus; 

BI216: Prorector 

dezvoltare instituțională 

și Relații Internaționale, 

Biroul Erasmus; 

CI211: Prorector 

dezvoltare instituțională 

și Relații Internaționale, 

Biroul de Relații 

Internaționale; 

Departamentul de 

Proiecte; 

CI213: Prorector 

dezvoltare instituțională 

și Relații Internaționale, 

Biroul de Relații 

Internaționale; 

Departamentul de 

Proiecte; facultățile și 

departamentele UVT; 

CI214: Prorector 

dezvoltare instituțională 

și Relații Internaționale, 

Biroul de Relații 

Internaționale; facultățile 

și departamentele UVT; 

CI215: Prorector 

dezvoltare instituțională 

și Relații Internaționale, 

Biroul de Relații 

DI211: Prorector 

dezvoltare instituțională 

și Relații Internaționale, 

Biroul de Relații 

Internaționale; 

Departamentul de 

Proiecte; 

DI212: Prorector 

dezvoltare instituțională 

și Relații Internaționale, 

Biroul de Relații 

Internaționale; 

Departamentul de 

Proiecte, departamentele 

didactice; 

 DI213: Prorector 

dezvoltare instituțională 

și Relații Internaționale, 

Biroul de Relații 

Internaționale; 

Departamentul de 

Proiecte, departamentele 

didactice. 
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BI217: Consiliul de 

Administrație, Prorector 

dezvoltare instituțională 

și Relații Internaționale, 

Biroul Erasmus; 

BI218: Prorector 

dezvoltare instituțională 

și Relații Internaționale, 

Biroul Erasmus. 

Internaționale; 

Departamentul de 

Proiecte; facultățile și 

departamentele UVT; 

CI216: Conducătorii de 

proiecte, Prorector 

dezvoltare instituțională 

și Relații Internaționale, 

Biroul de Relații 

Internaționale; 

Departamentul de 

Proiecte; facultățile și 

departamentele UVT; 

servicii de suport. 

Obiectiv specific 

2.2: Diversificarea 

experiențelor 

internaționale 

facilitate de 

programul Erasmus 

și a beneficiilor 

acestuia pentru 

comunitatea 

universitară 

târgovișteană și 

partenerii UVT 

Activitatea A Activitatea B 

Diversificarea experiențelor de învățare în cadrul 

UVT prin realizarea de programe de scurtă durată în 

limbi străine (training courses, module de limbi 

străine) finanțate prin intermediul Erasmus Plus  

Transferul eficient al experiențelor de 

internaționalizare ale studenților, cadrelor didactice 

și ale staff-ului în cadrul comunității universitare și al 

comunităților locale  

Indicatori de performanță pe termen scurt, mediu 

și lung 

Indicatori de performanță pe termen scurt, mediu 

și lung 

AI221: Identificarea tipurilor de programe și module 

care pot fi finanțate prin intermediul programului 

Erasmus și care pot angaja participarea unui număr 

important de participanți; 

AI222: Corelarea acestor programe (module) cu 

programele curente ale UVT și cu cadrul legislativ 

existent (un document sinteză elaborat în acest sens); 

AI223: Depunerea aplicațiilor în vederea finanțării 

programelor respective ((cel puțin o aplicație depusă 

anual); 

BI221: Realizarea de evenimente periodice care să 

pună în valoare achizițiile în materie de 

internaționalizare pe care personalul și studenții 

UVT care au participat la acțiunile Erasmus și le-au 

însușit: Erasmus Open Days, mese rotunde, 

prezentări în cadrul cercurilor științifice studențești, 

dezbateri pe teme europene și asupra convergențelor 

dintre temele naționale și cele europene, concerte, 

expoziții, lansări de carte, conferințe științifice (o 

acțiune pentru fiecare mobilitate derulată); 
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AI224: Implementarea acestora. BI222: Mediatizarea acestor evenimente și asigurarea 

unui impact larg și durabil în comunitate (mass-

media, website, social media etc.); 

BI223: Punerea în valoare a experiențelor 

internaționale ale staff-ului universitar în vederea 

îmbunătățirii capacității UVT de a primi studenți și 

profesori din străinătate; 

BI224: Transformarea studenților care au beneficiat 

de experiențe internaționale în ambasadori ai 

programului Erasmus în cadrul UVT, în comunitățile 

locale și în relația cu studenții Erasmus incoming 

cărora le pot servi drept tutori (sistem tutorial pe 

deplin funcțional).   

Termen Termen 

AI221: Din anul universitar 2021/2022; 

AI222: Anul universitar 2021/2022; 

AI223: Anul universitar 2021/2022; 

AI224:  Anul universitar 2022/2023; 

BI221: Permanent;  

BI222: Permanent; 

BI223: Permanent; 

BI224: Permanent.  

Responsabil Responsabil 

AI221: Departamentul de Studii în Limbi Străine; 

AI222: Departamentul de Studii în Limbi Străine; 

AI223: Departamentul de Studii în Limbi Străine; 

AI224:  Departamentul de Studii în Limbi Străine, 

departamentele didactice. 

 BI221: Biroul Erasmus, cercurile științifice 

studențești, Liga Studenților, facultățile și 

departamentele didactice;  

BI222: Biroul Erasmus, Biroul Imagine și 

Comunicare; 

BI223: Biroul de Relații Internaționale, Biroul 

Erasmus, Biroul Personal; 

BI224: Biroul Erasmus, Liga Studenților.   
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DOMENIUL 3: CETĂȚENIE EUROPEANĂ ȘI GLOBALĂ PENTRU COMUNITATEA UNIVERSITARĂ ȘI 

ABSOLVENȚII UVT 
 

Obiectivul strategic 3 

Extinderea beneficiilor, facilităților și a oportunităților de carieră pentru comunitatea universitară, îndeosebi pentru studenții și 

absolvenții UVT, prin mai buna integrare a competențelor lor în cadrul european și internațional 

Obiectiv specific 3: 

Integrarea tuturor 

elementelor 

internaționale și 

formarea unor 

capacități cognitive, 

competențe și a unor 

valori care să 

faciliteze 

comunității 

universitare și 

absolvenților UVT  

afirmarea pe plan 

european și 

internațional, 

precum și 

angajabilitatea în 

cadrul unor 

instituții și 

companii 

multinaționale, 

internaționale sau 

care oferă servicii 

pentru piața externă 

Activitatea A Activitatea B Activitatea C Activitatea D 

Implementarea inițiativei 

cardului european 

pentru studenți în 

vederea transferului 

electronic sigur al datelor 

studenților între unitățile 

de învățământ superior, 

precum și informarea 

anuală a studenților cu 

privire la cardul 

european de asigurări 

sociale de sănătate 

Realizarea unor 

module, catedre, rețele 

și proiecte 

interdisciplinare Jean 

Monnet care să susțină 

meditația asupra 

temelor europene, 

internaționale, a 

sinergiilor cu 

problematicile 

naționale și care să pună 

în valoarea capacitatea 

de internaționalizare a 

UVT, a profesorilor, 

doctoranzilor, 

masteranzilor și 

studenților acesteia  

Internship-uri destinate  

studenților UVT 

Folosirea potențialului de 

diplomație universitară al 

UVT  

Indicatori de 

performanță pe termen 

scurt, mediu și lung 

Indicatori de 

performanță pe termen 

scurt, mediu și lung 

Indicatori de 

performanță pe termen 

scurt, mediu și lung 

Indicatori de 

performanță pe termen 

scurt, mediu și lung 

AI311: Pregătirea tehnică 

și instituțională în 

vederea implementării 

inițiativei cardului 

BI311: Identificarea 

potențialului IOSUD, 

departamentelor 

didactice și a centrelor 

CI311: Identificarea 

acelor internship-uri la 

care studenții UVT pot să 

aplice anual în cadrul 

DI311: Conservarea și 

întărirea legăturilor UVT 

cu Ministerul Afacerilor 

Externe, ambasadele 
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european pentru studenți 

(integrarea bazelor de 

date, asigurarea securității 
acestora, posibilitatea 
transferului creditelor, 

accesul la biblioteci, 

servicii de masă, cazare) – 

toți studenții UVT; 

AI312: Depunerea unei 

aplicații prin intermediul  

Acțiunii principale 2: 

Parteneriate strategice 

sau Acțiunii cheie 3: 

Proiecte de perspectivă în 

vederea finanțării 

inițiativei europene; 

AI313: Punerea la 

dispoziția studenților a 

cardului european de 

pentru studenți.; 

AI314: Informarea 

permanentă a studenților 

și a comunității 

universitare cu privire la 

facilitățile oferite prin 

cardul european de 

asigurări sociale de 

sănătate 

de cercetare din UVT de 

a concepe module, 

catedre, rețele și 

proiecte Jean Monnet; 

BI312: Scrierea și 

depunerea a cel puțin 

trei proiecte prin 

intermediul acestei linii 

de finanțare; 

BI313: Implementarea 

acestor proiecte și 

transformarea UVT 

într-o centru de 

meditație și soluții cu 

privire la problematicile 

europene. 

  

instituțiilor europene, 

ambasadelor din 

România, companiilor 

multinaționale, firmelor 

românești, instituțiilor 

publice (o informare 

anual); 

CI312: Informarea 

regulată a studenților cu 

privire la posibilități de 

internship existente; 

CI313: Consiliere pentru 

realizarea unor aplicații 

bine întocmite, cu șanse 

de a fi acceptate; 

CI314: Valorizarea 

experiențelor acumulate 

de aceștia prin 

organizarea unor 

evenimente destinate 

colegilor lor.  

țărilor străine în România, 

ambasadele României în 

străinătate (parteneriate, 

acțiuni comune); 

DI312: Valorizarea acestor 

parteneriate în vederea 

creșterii potențialului de 

internaționalizare al UVT 

prin atragerea unui 

număr cât mai mare de 

cadre didactice, 

cercetători și studenți în 

acțiunile desfășurate prin 

aceste colaborări 

diplomatice; 

DI313: Transferul de 

imagine și creșterea 

expunerii mediatice 

pozitive a UVT (cel puțin 

50 de apariții în presă 

anual). 

Termen Termen Termen Termen 

AI311: Din anul 

universitar 2021/2022; 

BI311: Din anul 

universitar 2022/2023; 

CI311: Din anul 

universitar 2022/2023; 

DI311: Permanent; 

DI312: Permanent; 
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AI312: Anul universitar 

2021/2022; 

AI313: Anul universitar 

2022/2023; 

AI313: Anul universitar 

2022/2023. 

AI314: Permanent. 

BI312: Anul universitar 

2022/2023; 

BI313: Anul universitar 

2023/2024. 

CI312: Din anul 

universitar 2022/2023; 

CI313: Din anul 

universitar 2022/2023; 

CI314: Din anul 

universitar 2022/2023. 

DI313: Permanent. 

Responsabil   Responsabil 

AI311: Prorectorul pentru 

Dezvoltare Instituțională 

și Relații Internaționale; 

Prorectorul pentru 

Învățământ si Asigurarea 

Calității, Biroul pentru 

Tehnologia Informației, 

Biroul Erasmus, 

Biblioteca UVT, serviciile 

sociale; 

AI312: Biroul Erasmus, 

Biroul de Proiecte; 

AI313: Biroul Erasmus, 

secretariate; 

AI314: Postare anuală pe 

website-ul UVT. 

BI311: Prorectorul 

pentru Dezvoltare 

Instituțională și Relații 

Internaționale, IOSUD, 

departamentele 

didactice, centrele de 

cercetare din UVT; 

BI312: Prorectorul 

pentru Dezvoltare 

Instituțională și Relații 

Internaționale, IOSUD, 

departamentele 

didactice, centrele de 

cercetare din UVT; 

BI313: Directorii de 

proiecte, 

departamentele și 

centrele de cercetare 

angrenate, serviciile 

suport din cadrul UVT. 

CI311: Compartimentul 

de Consiliere, Orientare 

în Carieră și Legătură cu 

Mediul Economic; Biroul 

de Relații Internaționale; 

CI312: Biroul Imagine si 

Comunicare; Biroul 

pentru Tehnologia 

Informației, Liga 

Studenților; 

CI313: Compartimentul 

de Consiliere, Orientare 

în Carieră și Legătură cu 

Mediul Economic; 

CI314: Compartimentul 

de Consiliere, Orientare 

în Carieră și Legătură cu 

Mediul Economic. 

DI311: Rector; Prorector 

pentru Dezvoltare 

Instituțională și Relații 

Internaționale, Biroul de 

Relații Internaționale;  

DI312: Rector; Prorector 

pentru Dezvoltare 

Instituțională și Relații 

Internaționale, Biroul de 

Relații Internaționale; 

DI313: Biroul de Relații 

Internaționale; Biroul 

Imagine si Comunicare. 
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DOMENIUL 4: PROGRAME DE STUDII CU UN PUTERNIC CONȚINUT MULTICULTURAL ȘI 

MULTILINGVISTIC 
 

Obiectivul strategic 4 

Lărgirea paletei ofertei de studii cu conținuturi multiculturale și multilingvistice, actualizarea permanentă curriculară și a fișelor 

disciplinelor  

Obiectiv specific 4: 

Internaționalizarea 

curriculară, 

întărirea 

componentei 

multiculturale a 

programelor sale 

didactice și 

științifice, precum 

și adaptarea și 

actualizarea fișelor 

disciplinelor, în 

vederea realizării 

unei sinergii în 

acord cu 

obiectivele 

generale ale 

strategiilor sale, 

inclusiv a 

strategiei de 

internaționalizare 

Activitatea A Activitatea B Activitatea C 

Diversificarea experiențelor de 

învățare în cadrul UVT prin 

constituirea de programe de 

masterat internaționale finanțate 

prin intermediul programului 

Erasmus Mundus Joint Master 

Degrees  

Consolidarea internaţionalǎ şi 

interculturalǎ / dezvoltarea 

conţinutului curriculei, pentru a fi 

mai atrǎgǎtoare pentru studenţii 

internaţionali şi pentru a oferi o 

experienţǎ internaţionalǎ 

studenţilor români 

Dezvoltarea competențelor 

transversale (rezolvarea 

problemelor, comunicare, 

competențe digitale, civice, sociale) 

în vederea adaptării la o lume 

aflată într-o rapidă transformare 

Indicatori de performanță pe 

termen scurt, mediu și lung 

Indicatori de performanță pe 

termen scurt, mediu și lung 

Indicatori de performanță pe 

termen scurt, mediu și lung 

AI411: Semnarea parteneriatelor 

pentru un prim program  Erasmus 

Mundus Joint Master Degree 

dedicat patrimoniului cultural 

(universități din Peninsula Iberică, 

Suedia și Germania); 

AI412: Acreditarea programului de 

masterat potrivit legislației 

naționale; 

AI413: Depunerea aplicației în 

vederea finanțării programului; 

AI414: Implementarea 

programului; 

BI421: Elaborarea şi publicarea 

unui ghid institutional cu privire la 

direcţiile generale, criteriile de 

calitate ale internaţionalizǎrii 

curriculei (formal, non-formal şi 

informal) corespunzând identitǎţi 

distincte a UVT, astfel încât 

comunitatea academică să 

conștientizeze necesitatea și 

importanța internaționalizării. 

Scopul ghidului este de a susține 

internaţionalizarea curriculei în 

universitate; 

CI421: Desfășurarea de acțiuni de 

conștientizare de către cadrele 

didactice a necesității dezvoltării 

competențelor transversale prin 

intermediul disciplinelor pe care le 

predau; 

 CI422: Identificarea programelor 

de finanțare care încurajează 

facilitează competențelor 

transversale și antrenarea unui 

număr cât mai mare de profesori și 

studenți în cadrul acestora; 
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AI415: Identificarea a cel puțin 

încă unui program de master care 

susține eforturile de 

internaționalizare ale UVT și care 

să fie finanțat prin programul 

Erasmus Mundus Joint Master 

Degree, urmând ulterior același 

traseu de pregătire, depunere a 

aplicației și finanțare.  

BI422: Consolidarea dimensiunii 

internaţionale a curriculei 

programelor de studii, atât a celor 

derulate în limbi strǎine, cât și a 

celor efectuate în limba română, 

prin actualizarea conținuturilor și 

îmbogățirea sinergiilor cu 

realitățile vieții universitare 

internaționale (cel puțin 50% dintre 

discipline); 

BI423: Întărirea componentei de 

comunicare interculturală a 

syllabusurilor disciplinelor în 

vederea consolidării 

competențelor de raportare la 

alteritate a studenților UVT (cel 

puțin 30% dintre discipline); 

BI424: Actualizarea cursurilor 

desfășurate în limbi străine în 

vederea întăririi rigorii și eficienței 

acestora, ceea ce va crește calitatea 

cunoștințelor de limbi străine, 

numărul de aplicații pentru 

programele Erasmus și  calitatea 

internaționalizării. 

CI423: Implementarea 

programelor și popularizarea 

rezultatelor. 

Termen Termen  

AI411: Din anul universitar 

2021/2022; 

AI412: Anul universitar 2021/2022; 

AI413: Anul universitar 2021/2022; 

AI414:  Anul universitar 2022/2023; 

BI421: Din anul universitar 

2022/2023; 

BI422: Treptat, din anul universitar 

2022/2023; 

CI421: Din anul universitar 

2022/2023; 

 CI422: Din anul universitar 

2022/2023; 
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AI415: Din anul universitar 

2022/2023. 

BI423: Treptat, din anul universitar 

2022/2023; 

BI424: Din anul universitar 

2021/2022. 

 

CI423: Din anul universitar 

2023/2024. 

Responsabil Responsabil Responsabil 

AI411: Departamentul de Istorie, 

Departamentul de Studii în Limbi 

Străine; 

AI412: Departamentul de Istorie, 

Departamentul de Studii în Limbi 

Străine; 

AI413: Departamentul de Istorie, 

Departamentul de Studii în Limbi 

Străine; 

AI414:  Departamentul de Istorie, 

Departamentul de Studii în Limbi 

Străine; 

AI415: Departamentul de Studii în 

Limbi Străine, departamentul 

didactic de profil. 

BI421: Departamentul de Studii în 

Limbi Străine; 

BI422: Departamentul de Studii în 

Limbi Străine, departamentele 

didactice, facultățile; 

BI423: Departamentul de Studii în 

Limbi Străine, departamentele 

didactice, facultățile; 

BI424: Departamentul de Litere. 

CI421: Prorector Învățământ și 

Asigurarea Calității; 

Departamentele didactice; 

 CI422: Departamentul de Proiecte; 

Departamentele didactice; 

CI423: Departamentele didactice, 

directori de proiecte. 

 

DOMENIUL 5: TRIUNGHIUL CUNOAȘTERII, INOVAȚIEI ȘI DEZVOLTĂRII 

 

Obiectivul strategic 5 

Internaționalizarea colaborărilor și a parteneriatelor din domeniile cercetării științifice, dezvoltării, inovației şi transferului 

tehnologic prin elaborarea de proiecte internaționale, valorificarea și diseminarea rezultatelor acestora pentru a creşte 

competitivitatea zonei de Sud-Muntenia a României şi a contribui la îmbunătățirea nivelului de trai 

Activitatea A Activitatea B Activitatea C Activitatea D 
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Obiectiv specific 

5.1: Sporirea 

capacității de 

inovare și dezvoltare 

a UVT 

 

 

 

 

Implicarea UVT în 

sporirea finanţǎrii 

cercetǎrii din fonduri 

internaţionale prin 

consiliere cu privire la 

oportunitǎţile de 

finanţare existente, 

contribuție la pregǎtirea 

şi asigurarea calitǎţii 

propunerilor de proiecte 

şi la administrarea 

proiectelor internaţionale 

complexe 

Creşterea vizibilitǎţii 

rezultatelor cercetării 

științifice prin publicarea 

de articole în reviste 

cotate sau indexate ISI 

sau în edituri 

internaționale 

recunoscute 

Stabilirea de parteneriate 

cu mediul economic și de 

afaceri, cu instituții 

culturale și cu profil 

social în vederea 

derulării de proiecte de 

cercetare și inovare în 

domenii de vârf prin 

folosirea fondurilor 

europene accesibile în 

vederea sporirii 

capacității de inovare și 

dezvoltare a UVT 

Transferul rezultatelor 

cercetării, inovării și 

dezvoltării către studenți 

prin intermediul 

cursurilor speciale, 

conferințelor, meselor 

rotunde, dar și prin 

antrenarea acestora în 

echipele de cercetare.  

 

Indicatori de 

performanță pe termen 

scurt, mediu și lung 

Indicatori de 

performanță pe termen 

scurt, mediu și lung 

Indicatori de 

performanță pe termen 

scurt, mediu și lung 

Indicatori de 

performanță pe termen 

scurt, mediu și lung 

AI511: Consiliere despre 

oportunitǎţile de 

finanţare; 

AI512: Pregǎtirea 

propunerilor de proiecte 

pentru a fi depuse pe 

liniile de finanțare ce vor 

fi deschise, îndeosebi 

prin programele Orizont, 

Marie Curie, ERC etc.; 

AI513: Implementarea 

proiectelor câștigate prin 

competițiile europene și 

internaționale. 

BI511: Creșterea anuală a 

numărului de articole și 

proceedings-uri ISI cu un 

procent stabilit prin 

strategia UVT; 

BI512: Creșterea anuală a 

numărului de 

lucrări/capitole publicate 

în edituri de prestigiu 

din străinătate cu un 

procent de 5%. 

CI511: Stabilirea 

partenerilor strategici ai 

UVT din mediul 

economic și de business, 

social, cultural etc. (cel 

puțin 10 parteneriate 

strategice); 

CI512: Identificarea 

zonelor comune de 

interes comun și 

depunerea de aplicații pe 

fonduri europene în 

vederea realizării 

obiectivelor de cercetare-

dezvoltare comune; 

DI511: Actualizarea 

curriculei și a fișelor 

disciplinelor pentru a 

include conținuturi 

rezultate din cele mai 

recente activități și 

programe de cercetare 

ale UVT; 

DI512: Desfășurarea 

constantă de acțiuni de 

comunicare a 

rezultatelor celor mai noi 

ale cercetărilor 

întreprinse în cadrul 

UVT și partenerilor 
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CI513: Implementarea 

proiectelor comune și 

transferul rezultatelor 

către comunitatea 

universitară, localitățile 

și regiunea din care face 

parte universitatea; 

CI514: Participarea la 

forumurile regionale și 

naționale universități-

întreprinderi pe întregul 

teritoriu al UE. 

acesteia prin conferințe, 

simpozioane, mese 

rotunde, lansări de carte 

etc. 

Termen Termen Termen Termen 

AI511: Permanent; 

AI512: Permanent; 

AI513: Permanent. 

BI511: Raportul Anual de 

Cercetare; 

BI512: Raportul Anual de 

Cercetare; 

CI511: Din anul 

universitar 2021/2022; 

CI512: Din anul 

universitar 2021/2022; 

CI513: Din anul 

universitar 2022/2023; 

CI514: Din anul 

universitar 2022/2023. 

DI511: Permanent; 

DI512: Permanent. 

Responsabil Responsabil Responsabil Responsabil 

AI511: Institutul de 

Cercetare Ştiinţificǎ şi 

Tehnologicǎ 

Multidisciplinarǎ, 

Centrele de cercetare, 

Biroul pentru Programe 

şi Proiecte; 

AI512: Institutul de 

Cercetare Ştiinţificǎ şi 

BI511: Prorector 

Cercetare și Creație 

Universitară; Institutul 

de Cercetare Ştiinţificǎ şi 

Tehnologicǎ 

Multidisciplinarǎ, 

centrele de cercetare, 

facultǎţi; 

CI511: Prorector 

Cercetare și Creație 

Universitară; Institutul 

de Cercetare Ştiinţificǎ şi 

Tehnologicǎ 

Multidisciplinarǎ, 

centrele de cercetare, 

facultǎţi; 

DI511: Prorector 

Cercetare și Creație 

Universitară; Institutul 

de Cercetare Ştiinţificǎ şi 

Tehnologicǎ 

Multidisciplinarǎ, 

centrele de cercetare, 

facultǎţi, departamente; 
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Tehnologicǎ 

Multidisciplinarǎ, 

Centrele de cercetare, 

Biroul pentru Programe 

şi Proiecte; 

AI513: Institutul de 

Cercetare Ştiinţificǎ şi 

Tehnologicǎ 

Multidisciplinarǎ, 

Centrele de cercetare, 

directorii de proiecte, 

serviciile financiare, de 

calitate aferente. 

 

BI512: Prorector 

Cercetare și Creație 

Universitară; Institutul 

de Cercetare Ştiinţificǎ şi 

Tehnologicǎ 

Multidisciplinarǎ, 

centrele de cercetare, 

facultǎţi. 

CI512 Prorector 

Cercetare și Creație 

Universitară; Institutul 

de Cercetare Ştiinţificǎ şi 

Tehnologicǎ 

Multidisciplinarǎ, 

centrele de cercetare, 

facultǎţi; 

CI513: Prorector 

Cercetare și Creație 

Universitară; Institutul 

de Cercetare Ştiinţificǎ şi 

Tehnologicǎ 

Multidisciplinarǎ; 

directorii de proiecte; 

centrele de cercetare, 

facultǎţile; serviciile 

suport; 

CI514: Prorector 

Cercetare și Creație 

Universitară; Institutul 

de Cercetare Ştiinţificǎ şi 

Tehnologicǎ 

Multidisciplinarǎ, 

centrele de cercetare. 

DI512: Prorector 

Cercetare și Creație 

Universitară; Institutul 

de Cercetare Ştiinţificǎ şi 

Tehnologicǎ 

Multidisciplinarǎ, 

centrele de cercetare, 

facultǎţi, departamente. 

Obiectiv specific 

5.2: Creșterea 

prestigiului 

internațional al 

UVT și găzduirea de 

Activitatea A Activitatea B 

Identificarea domeniilor și a programelor de 

cercetare prin intermediul cărora universitatea poate 

susține găzduirea cercetătorilor străine în cadrul 

ICSTM    

Creșterea prestigiului internațional al UVT și 

ocuparea unui loc mai înalt în clasamentele 

internaționale 
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cercetători europeni 

și internaționali în 

cadrul UVT. 

Indicatori de performanță pe termen scurt, mediu 

și lung 

Indicatori de performanță pe termen scurt, mediu 

și lung 

AI521: Realizarea unei analize anuale cu privire la 

domeniile și programele care pot facilita prezența 

cercetătorilor străini în cadrul UVT (de genul Marie 

Curie, Orizont, ERC); 

AI522: Constituirea unei pagini web în care să fie 

prezentate facilitățile oferite de UVT cercetătorilor și 

doctoranzilor străini care decid să aplice în cadrul 

unor programe comunitare și internaționale în 

vederea desfășurării cercetărilor în universitate; 

AI523: Facilitarea elaborării aplicației prin oferirea de 

date și informații complete asupra facilităților oferite 

de UVT; 

AI524: Încadrarea cercetătorilor străini în centrele și 

colectivele de cercetare din UVT. 

BI521: Consolidarea rolului UVT de universitate care 

sprijină antreprenorialul, inclusiv prin utilizarea 

instrumentului de autoevaluare Heinnovate; 

BI522: Obținerea etichetei EIT pentru programele, 

modulele și cursurile din cadrul UVT care 

îndeplinesc condițiile stabilite; 

BI523: Participarea la forumurile regionale și 

naționale universități-întreprinderi pe întregul 

teritoriu al UE; 

BI524: Avansul în clasamentul european U-

Multirank și în marile topuri internaționale ale 

universităților; 

BI525: Găzduirea de acțiuni internaționale de tipul 

conferințelor de cercetare, congreselor internaționale, 

prezentărilor de proiecte menite să transfere 

competențele de internaționalizare în beneficiul 

comunității universitare și a partenerilor acesteia. 

Termen Termen 

AI521: Din anul universitar 2021/2022; 

AI522: Din anul universitar 2021/2022; 

AI523: Permanent; 

Permanent. 

BI521: Din anul universitar 2021/2022; 

BI522: Din anul universitar 2022/2023; 

BI523: Din anul universitar 2023/2024; 

BI524: Din anul universitar 2023/2024; 

BI525: Permanent. 

Responsabil Responsabil 

AI521: Institutul de Cercetare Ştiinţificǎ şi 

Tehnologicǎ Multidisciplinarǎ, Centrele de cercetare, 

Biroul pentru Programe şi Proiecte; 

AI522: Institutul de Cercetare Ştiinţificǎ şi 

Tehnologicǎ Multidisciplinarǎ, Centrele de cercetare; 

BI521: Prorector Cercetare și Creație Universitară; 

Institutul de Cercetare Ştiinţificǎ şi Tehnologicǎ 

Multidisciplinarǎ, centrele de cercetare; 
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AI524: Institutul de Cercetare Ştiinţificǎ şi 

Tehnologicǎ Multidisciplinarǎ, Centrele de cercetare. 

BI522: Prorector Învățământ și Asigurarea Calității; 

Consiliul pentru Învățământ și Asigurarea Calității; 

departamentele didactice; 

BI523: Prorector Cercetare și Creație Universitară; 

Institutul de Cercetare Ştiinţificǎ şi Tehnologicǎ 

Multidisciplinarǎ, centrele de cercetare; 

BI524: Prorector Cercetare și Creație Universitară; 

Prorector Învățământ și Asigurarea Calității; 

Prorector Dezvoltare Instituțională și Relații 

Internaționale; 

BI525: Prorector Cercetare și Creație Universitară; 

Institutul de Cercetare Ştiinţificǎ şi Tehnologicǎ 

Multidisciplinarǎ, centrele de cercetare, 

departamentele didactice. 
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D. Alegerea universităților partenere 

Universitatea „Valahia” din Târgoviște are în vedere încurajarea parteneriatelor științifice și 

academice realizate de membri ai comunității universitare stabilite pe baza afinităților științifice 

și didactice (abordarea bottom-up), care însă respectă principiile de calitate, relevanță și eficiență 

în materie de internaționalizare. Pe de altă parte, la nivel instituțional, având în vedere identitatea 

istorică, culturală, situația economică și socială a regiunii pe care o deservește, dar și relațiile 

interuniversitare transnaționale existente. UVT are în vedere, la nivel strategic, dezvoltarea de 

parteneriate – în special de parteneriate pe termen lung – cu instituții de învățământ superior și 

cercetare din spațiul francofon și mediteraneean, cu Republica Moldova și alte țări din cadrul 

parteneriatul estic al UE, cu Turcia și regiunea Mării Negre, cu Europa Centrală, Europa de Nord 

și regiunea Mării Baltice, cu Europa Occidentală, America Latină, Statele Unite, Canada și China. 

 

E. Analiză și recomandări 

Obiectivele de internaționalizare, strategiile adoptate, procedurile operaționale existente, 

indicatorii de performanță, termenele și responsabilitățile sunt actualizate sau în curs de 

actualizare ceea ce permite îndeplinirea scopurilor asumate la nivelul instituției de 

învățământ superior. Recomandăm asumarea responsabilității de către toate persoanele și 

compartimentele implicate în acțiunea de internaționalizare, coordonarea eficientă a acesteia 

și îndeplinirea sarcinilor prevăzute la timp și cu rezultate bune. 
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