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Strategia de internaționalizare - sinteză 

Strategia de internationalizare a Universitatii Romano-Americane este elaborata pe baza 

programului managerial pentru perioada 2012-2016, aceasta fiind considerata un instrument 

deosebit de important pentru modernizare si dezvoltare institutionala. Avand in vedere ca in ultimii 

10 ani programele Uniunii Europene in domeniul educatiei si formarii au fost implementate cu 

succes, noul Program pentru perioada 2014-2020 (ERASMUS+) este considerat a fi un instrument  

deosebit de util pentru operationalizarea strategiei. 

In programul managerial, obiectivul strategic este reprezentat de dinamizarea procesului de 

internaţionalizare a universităţii inclusiv prin valorificarea superioară a parteneriatelor existente 

cu universităţi de prestigiu, dar şi prin participarea/afilierea la reţele internaţionale relevante, în 

scopul diversificării ofertei educaţionale, al creşterii mobilităţii cadrelor didactice şi studenţilor şi 

al cooperării în domeniul cercetării ştiinţifice; 

Se au in vedere urmatoarele obiective specifice: impunerea unei noi abordări, mai pragmatice, în 

cadrul procesului de internaţionalizare; extinderea  parteneriatelor strategice cu universităţi din 

Europa, America de Nord şi Asia; afilierea la o serie de organizaţii sau reţele internaţionale 

relevante pentru domeniile educaţiei şi cercetării şi maximizarea beneficiilor participării la astfel 

de organizaţii/reţele; creşterea numărului de mobilităţi ale cadrelor didactice, având ca principal 

scop creşterea calităţii proceselor de învăţământ şi cercetare; sporirea numărului de profesori 

străini invitaţi să desfăşoare, pe perioadă determinată activităţi didactice şi/sau de cercetare; 

incurajarea in continuare a mobilitatilor studentesti; extinderea ofertei educaţionale prin 

intermediul programelor de studii universitare de licenţă şi master, derulate integral în limba 

engleză şi atragerea în acest fel a unui număr cât mai important de studenţi străini; finalizarea 

procesului de creare a unor programe de studii cu  dublă recunoaştere a diplomelor, în parteneriat 

cu universităţi din străinătate; extinderea numărului şcolilor de vară organizate în parteneriat cu 



instituţii academice din străinătate; participarea constantă la cele mai importante reuniuni şi târguri 

internaţionale, cu caracter educaţional. 

 

Strategia este implementata si prin urmatoarele masuri: 

 Extinderea parteneriatelor existente şi semnarea unor noi acorduri cu Universităţi din 

Europa şi mai ales din afara Europei, pe baza unor opţiuni strategice legate de ţări şi regiuni 

(regiuni sau ţări neacoperite, state care  prioritizează finanţările pentru activităţi de 

cercetare, state care prezintă interes din punct de vedere al perspectivelor economice, ţări 

care prezintă interes în ceea ce priveşte posibilităţile de recrutare a studenţilor internaţionali 

etc.); Pe langa criteriile geografice, parteneriatele se vor realiza avand in vedere existenta 

similaritatii programelor de studii, acoperire a tuturor domeniilor de studii ale URA, 

recunoasterea internationala a partenerilor. 

 Creşterea numărului de mobilităţi, fără a afecta calitatea organizării acestora; 

o Oferirea mai multor oportunităţi de mobilităţi pentru studenţi astfel încât să se 

ajungă la un grad de satisfacere a cererilor, în proporţie de 100% din studenţii care 

îndeplinesc condiţiile minimale pentru un astfel de demers; extinderea 

oportunităţilor pentru studenţi de  a efectua programe de studii sau stagii de practică 

în străinătate, prin utilizarea resurselor oferite prin programul Erasmus+, a 

parteneriatelor cu Universităţi Internaţionale, sau prin găsirea unor surse alternative 

de finanţare (programe ale organismelor internaţionale, ale guvernelor, sponsorizări 

etc) 

 Identificarea unor resurse financiare suplimentare pentru cresterea numarului de mobilităţi 

ale cadrelor didactice. In ceea ce priveste mobilitatile de predare vor fi urmarite obiective 

ca: schimbul de bune practici in ceea ce priveste metodele de predare, atragerea de studenti 

si profesori INCOMING, clarificarea unor aspecte practice privind derularea mobilitatilor 

studentesti. Pentru mobilitatile de formare principalele obiective sunt: dezvoltarea 

personala a participantilor; dobandirea de noi competente in conformitate cu cerintele 

dezvoltarii institutionale; lansarea de noi proiecte de cooperare. In acest sens se vor realiza 

periodic evaluarii ale necesitatilor de formare. In general vor fi urmarite prioritati de 

formare in ceea ce priveste: dezvoltare curiculara; gestionarea proiectelor de cooperare 

internationala sau de cercetare; dezvolarea competentelor lingvistive si a celor 

interculturale; dezvoltarea competentelor antreprenoriale.  

 Continuarea programului multianual de formare lingvistică a corpului profesoral şi a 

personalului administrativ;  

 Crearea unei sinergii intre internationalizarea procesului de educatie si internationalizarea 

cercetarii. 

 

Priorități ale participării la proiecte internaționale 

In vederea maximizarii efectelor participarii la proiecte de cooperare internationala, Universitatea 

Romano-Americană a stabilit un set de prioritati institutionale pe care potentialele proiecte trebuie 

sa le urmareasca. Trebuie precizat ca din acest punct de vedere se va urmarim modernizarea si 



internationalizarea URA, pe de o parte, dar si implicarea in proiecte prin care experienta noastra 

sa fie pusa la dispozitia partenerilor, in special a celor din tari terte.  

Din punctul de vedere al dezvoltarii URA, principalele prioritati sunt: 

 Realizarea de parteneriate cu institutii din zonele si tarile vizate din punct de vedere 

strategic; 

 Incurajarea proiectelor care au componente de cercetare; 

 Intarirea parteneriatelor cu companii sau autoritati regionale si locale din Europa; 

 Dezvoltarea de aliante care sa promoveze inovarea si antreprenoriatul, precum si 

dezvoltarea unor structuri de sustinere a afacerilor cum ar fi incubatoarele; 

 Lansarea de noi programe de studii cu predare in limba engleza, care sa fie oferite in cadrul 

acordurilor de “dubla diploma” sau “diploma comuna”; o preferinta speciala va fi acordata 

parteneriatelor cu tari terte; 

 Dezvoltarea unui sistem integrat pentru invatamant la distanta. 
 

Impactul participării la programul Erasmus + 

In conformitate cu Programul Managerial al URA, obiectivele fundamentale se înscriu pe axa 

stabilitate/continuitate – creativitate – dezvoltare prin creativitate si inovare, astfel incat sa 

asigure o diferentiere bazata pe calitatea actului educational, conducand in acest fel la o identitate 

si notorietate a Universitatii Romano-Americane, in mediul academic romanesc si international. 

Astfel, Programul Managerial se suprapune cu prevederile Agendei Europene pentru modernizarea 

invatamantului superior si are in vedere suportul oferit de Uniunea Europeana prin actiunile sale. 

Intrucat noul Program in Domeniul Educatiei, Formarii Tineretului si Sportului, ERASMUS+, este 

unul din principalele mecanisme ale UE prin care se poate implementa Agenda, acesta reprezinta 

de asemenea un  instrument decisiv pentru atingerea obiectivelor Universitatii Romano-

Americane.  

Participarea URA la programul Erasmus+ 2014-2020, va urmari cele cinci prioritati ale Agendei 

Europene pentru modernizarea invatamantului superior. In ceea ce priveste Cresterea nivelului de 

educatie pentru a forma absolventii si cercetătorii de care Europa are nevoie, se va urmari in mod 

special cresterea atractivitatii programelor de studii. Daca ne referim la Imbunătățirea calitatii si 

relevantei invatamantului superior, scopul principal al URA il reprezinta identificarea si oferirea 

unor raspunsuri adecvate la solicitarile aparute la nivelul pietei muncii, prin extinderea colaborarii 

cu angajatorii, atat prin consultarea acestora cu privire la curriculum, cat si prin implicarea acestora 

in instruirea directa a viitorilor absolventi sau în cresterea experientei practice a acestora. Mai mult, 

se va avea in vedere implementarea TIC pentru a sustine experientele de invatare. Un aspect 

important il reprezinta Cresterea calitatii prin mobilitate si cooperare transfrontaliera,  care este 

in acelasi timp unul din principiile strategiei de internationalizare. Pe langa incurajarea 

mobilitatilor, un deziderat “clasic” in cadrul URA, vom urmari atragerea celor mai buni studenti, 

profesori sau cercetatori din afara Uniunii Europene. Trecand la activarea triunghiului cunoasterii, 

avem in vedere incurajarea parteneriatelor cu mediul de afaceri, dar in acelasi timp stimularea 

competenetelor referitoare la antreprenoriat, creativitate si inovare. Pentru imbunatatirea 

guvernantei si finantarii, principalul scop va viza identificarea unor surse de finantare alternative, 

pe fondul unei noi strategii, inovative, în ceea ce privește activitatea economico-financiară. 


