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RAPORT privind IMPLEMENTAREA PROIECTULUI CNFIS-FDI-2021-0208 
Titlul proiectului: Creșterea gradului de incluziune și digitalizare a procesului de internaționalizare a 
invatamantului superior romanesc 
Domeniul: 2. Internaționalizarea învățământului superior din România 
Director de proiect: Prof. Flaviu Calin Rus 
 

Obiectiv/Activitate/ Grad de îndeplinire/realizare/ Rezultate obţinute 
 
In cadrul proiectului au fost stabilite un numar din 11 obiective din care au fost finalizate pana in acest 
moment 8 din ele. Doua obiective sunt in curs de implementare si finalizare pana la sfarsitul perioadei 
eligibile contractual. 
 
Au fost propuse 23 de rezultate din care au fost realizate in totalitate pana in acest moment 18. Un 
numar de 5 rezultate sunt in curs de implementare. Consideram important de mentionat ca din cele 18 
finalizate, in unele situatii (mai exact 9) au fost obtinute realizari mai mari decat cele stabilite initial in 
proiect prin eficientizarea fondurilor primite si a modului de organizare a activitatilor. 
 
Au fost indeplinite urmatoarele obiective si rezultate: 
Ob.1. Optimizarea modului de promovare online a Universitatii Babes-Bolyai  
A1/R1- Realizarea nou format pagina web pentru Centrului de Cooperari Internationale a UBB  
A2/ R2- Crearea unei pagini web pentru Cursurile Intensive de Limba Romana (corelat cu pagina CCI) 
 

 
Ob.2. Optimizarea modului de organizare a mobilitatilor virtuale și a mobilitatilor combinate- finalizat 
A3/ R3- Realizarea unei cercetari in ceea ce priveste gradul de satisfactie a studentilor care au realizat 
mobilitati virtuale sau mobilitati combinate – minim 300 respondenti – a fost finalizat cu 40% mai mult 
decat a fost estimat, un numar de 422 de respondenti 
A4/R4 - Oferirea unui numar mai mare de mobilitati virtuale si mobilitati combinate- realizarea unei 
oferte de mobilitati virtuale - au fost organizate 4 scoli de vara online, 2 saptamani internationale 
pentru personalul academic si au fost negociate 20 de scoli de vara Intensive Programs pentru 2022-
2023, care vor avea 400 de participanti la mobilitati combinate 
 
Ob.3. Diversificarea materialor de promovare pentru studenti in format digital, dar si fizic -finalizat 
A5/ R5- Realizarea de materiale in format digital– a fost finalizat 
A6/ R6- Realizarea unui Welcome Guide digital pentru studentii incoming – a fost finalizat 
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A7/ R7 - Includerea în materialele promoționale a celei de-a 22-a facultati UBB ca și rezultat al 
integrarii cu Universitatea Eftimie Murgu. – a fost finalizat 
 
Ob.4. Diversificarea activitatilor de promovare online – a fost finalizat 
A8/ R8- Organizarea unui eveniment de promovare online la UBB – a fost finalizat 
A9/ R9 - Activitati de recrutare si promovare in cadrul evenimentului de promovare online – a fost 
finalizat- au existat 804 aplicatii pentru full degree in acest an 
 
Ob.5  Cresterea numarului de scoli de vara organizate online – a fost finalizat 
A10/R10 - Organizare scoala de vara online: managementul proiectelor (15 participanti) - a fost 
finalizat- au participat 299 de studenti (am avut 700 aplicatii) 
A11/ R11 - Organizare scoala de vara online: cultura si civilizatie romaneasca (10 participanti) – a fost 
finalizat cu 44 de participanti 
A12/ R12- Oferirea de asistenta facultatilor care organizeaza scoli de vara online - au fost organizate 2 
scoli de vara de catre Facultatea de Teologie Reformată 
 
Ob.6. Cresterea numarului de activitati organizate online – a fost finalizat 
A13/ R13 - Organizare International week: managementul proiectelor (15 participanți)– a fost realizat 
cu 70 de participanti 
A14/ R14 - Participarea la targuri de recrutare online (11 targuri de recrutare)– a fost realizat prin 
participarea la 19 targuri de recrutare (cu 72% mai mult) 
 
Ob.7. Continuarea activitatilor de crestere a vizibilitatii invatamantului superior romanesc – a fost 
finalizat 
A15/ R15 - Participarea la webinare (2 participari) – s-a participat la 5 webinare 
A16/ R16 - Participare evenimente de promovare online – s-a realizat participarea la 3 evenimente 
online 
A17/ R17- Promovare pe platforme online (3 platforme) – a fost realizat 
 
Ob.8. Imbunatatirea modului de gestionare a situatiilor de forta majora generate de epidemia de 
Covid-19 – a fost realizat 
A18/ R18 - Realizarea unui protocol cazuri de forta majora pentru studenti incoming care intra in 
izolare – a fost realizat 
 
Ob.9. Cresterea numarului de activitati de training in cadrul UBB pentru managementul proiectelor 
international – finalizat 
A19/ R19- Organizarea de activitati de training și informare pentru cadrele didactice care vor sa 
depuna proiecte (10-15 beneficiari) – 44 participanti din 70 inscrisi 
 
Ob.10.Cresterea numarului de echipe mixte de proiecte cu parteneri de la alte universitate – a fost 
finalizat 
A20/ R20- Depunerea de aplicații pentru finantari europene. In acest an apar schimbari in mai multe 
linii de finantare – a fost realizat 
 
Ob.11 Cresterea gradului de implicare a activitatilor studentesti in procesul de internationalizare – 
finalizat 
A21/ R21 si R22 - Organizarea a doua concursuri – finalizat 
A23/ R23- Organizarea de stagii de practica outgoing cu organizatii studențești (5 stagii de practica)– a 
fost realizat, 24 studenti au realizat stagii de practica internationale cu ajutorul AIESEC 
 
Fondurile alocate pentru finantarea acestui proiect au fost necesare pentru demararea si organizarea 
activitatilor propuse mai ales ca activitatea de relatii internationale a fost afectata de pandemie. 
Realizarea activitatilor de internationalizare necesita mult mai multe resurse in aceasta perioada pentru 
a face fata competitiei la nivel international. 



 
 

Bugetul total al proiectului: 418 500 lei 

Proiect finanţat de Ministerului Educaţiei din fondul pentru dezvoltarea instituţională a universităţilor 
de învăţământ superior de stat-2021 

 


