RAPORT IMPLEMENTARE PROIECT
CNFIS-FDI-2021-0318
UTCB – reper internațional de excelență în educație, ȋnvăţământ, cercetare
Ca urmare a desfăşurării, activităţilor asumate, respectiv: participarea la
târgurile educaţionale, traducerea in limbile engleza si franceza a informaţiilor de
interes pe site-ul UTCB, organizării de campanii de promovare a UTCB, pe
platforme, medii şi reţele sociale specifice, participarea la evenimente internaţionale
(conferinte), crearii echipei de participare ȋn proiecte internaționale de cercetare,
realizarea de kituri de informare si promovare a Romaniei si UTCB-ului, dezvoltarea
şi actualizarea aplicaţiei mobile, culegerea datelor si informatiilor necesare adaptării
curriculei la tendintele actuale in domeniu, rezultatele obţinute comparativ cu cele
preconizate, pana in prezent se prezinta astfel:
R1 - SEMNAREA DE ACORDURI DE PARTENERIATE
Au fost semnate pana in prezent urmatoarele acorduri de parteneriate cu
urmatoarele universitati:
1.California Baptist University - Statele Unite ale Americii
2.University of Chinese Academy of Sciences (UCAS) - China
3.Belarusian National Technical University (BNTU) – Belarus
4.Yanka Kupala State University of Gordno – Belarus
5.Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău - Republica Moldova
6.Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu“ București
7.Universitatea București
8.Tianjin Chengjian University - China
R2 - TRADUCEREA PAGINII WEB A UTCB
Au fost traduse:
- Metodologie Erasmus SMS SMP
- Anexa 1 la fisa recun si echiv
- Anexa 2 fisa obligatii conexe
- Acord DD ENPC 1
- Acord DD INSA 1
- Acord DD Liege 1
- Acord DD ULR 1
- Plan strategic UTCB internationalizare
- Regulament functionare BE rev2017
- Regulament functionare DRI 2020 rev 2020

-

Regulament mobilitati STA outgoing rev 2020
Regulament mobilitati STT outgoing draft 23 apr 2021
Regulament mobilitati STT outgoing draft 23 apr 2021
Carta UTCB
Codul drepturilor si obligatiilor studentului UTCB
Regulament privind organizarea si funcționarea căminelor și cantinei
studențești din UTCB

R3 - CREŞTEREA CU 5% A ACCESĂRILOR PENTRU UTCB PE
PLATFORMA “KEYSTONE ACADEMIC”
Din analiza platformei, “Keystone Academic”, fata de aceeasi perioada a
anului precedent se constata o crestere de 10% a accesărilor pentru UTCB, respectiv
in perioada ianuarie - octombrie 2020 au fost 452 de accesari iar in perioada ianuarie
- octombrie 2021 au fost 498 accesari.
R4
CREŞTEREA
NUMĂRULUI
STUDENŢILOR
INTERNAŢIONALI
ÎNMATRICULAŢI
PENTRU
CICLURI
DE
ÎNVÂŢĂMÂNT COMPLETE ŞI PROGRAME DE DUBLĂ DIPLOMĂ CU
5%
Comparativ cu anul universitar precedent s-a constatat o crestere cu circa 30%
a numarului dosarelor de inscriere depuse de studentii internationali, respectiv pentru
anul universitar 2020-2021 au fost depuse 465 de candidaturi iar pentru anul
universitar 2021-2022 au fost depuse 602 de candidaturi.
R5
CREŞTEREA
NUMĂRULUI
DE
MOBILITĂŢI
INTERNAŢIONALE ȊN RÂNDUL STUDENŢILOR CU 5%;
In anul universitar 2020-2021 au fost realizate un numar de 21 de mobilitati
internationale in randul studentilor.
In anul universitar 2021-2022 au fost acceptati pentru efectuarea de mobilitati
internationale un numar de 42 de studenti.
Se constata o crestere a numarului de mobilităţi internaţionale in randu
studentilor cu circa 25%.
R6
CREŞTEREA
NUMĂRULUI
DE
MOBILITĂŢI
INTERNAŢIONALE ȊN RÂNDUL CADRELOR DIDACTICE CU 5%
Fata de anul universitar 2019-2020 numarul mobilităţi internaţionale ȋn rândul
cadrelor didactice a crescut cu circa 50%.

R7 - REDACTAREA ŞI DEPUNEREA APLICAŢIEI PENTRU UN
PROIECT INTERNAŢIONAL DE CERCETARE
La nivelul UTCB cadrele didactice si personalul administrativ au urmat in
ultimii ani cursuri de instruire pentru redactarea proiectelor (ex. curs de expert
accesare fonduri structurale, curs de scriere a proiectelor, management finaciar
proiecte) iar la aceasta data s-a format o echipa care analizeaza necesitatea si
oportunitatea redactarii si depunerii aplicatiilor pentru proiecte internationale.
R8 - CREŞTEREA GRADULUI DE SATISFACŢIE AL
STUDENŢILOR INTERNAŢIONALI ȊN CEEA CE PRIVEŞTE
COMUNICAREA CU PERSONALUL ADMINISTRATIV
S-au realizat kit-uri de promovare a Romaniei si UTCB-ului ce au fost
distribuite cu ocazia Zilei Nationale studentilor straini.
S-a elaborat un chestionar privind gradul de satifactie al studentilor in ceea ce
priveste comunicarea cu personalul administrativ ce va fi transmis spre completare
in luna februarie 2022 (dupa sesiune).

