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Proiectul își propune să contribuie la: 

 Creșterea calității în sistemul de învățământ 

superior, în contextul Procesului Bologna; 

 Îmbunătățirea pe termen lung a accesului la 

învățământ superior, 

 Adapatarea sistemului de învățământ superior la 

cerințele naționale și internaționale. 



Cine? UEFISCDI va implementa proiectul alături de partenerii săi:  

•Asociatie globală de universitati, din peste 120 de 

țări, cu sediul central în Franța 

Asociația 

Internațională a 

Universităților (IAU)  

•Universitate din București cu experiență în 

domeniul politicilor publice; 

•oferă programe de studiu în domeniile: științe 

politice, administrație publică, comunicare, 

sociologie. 

Școala Națională de 

Studii Politice și 

Administrative 

(SNSPA)  

•Organizație Non-guvernamentală cu experiență în 

promovarea valorilor democratice, educarea 

tinerilor, promovarea responsabilității sociale și 

consolidarea instituțiilor democrației. 

Asociația pentru 

Implementarea 

Democrației (AID)  



Să intervină în domeniile:  
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De ce IEMU acum? 
Pentru că putem valorifica 

 Experiența acumulată în cadrul proiectului PODCA “Politici Publice 

Fundamentate în Învățământul Superior: o premisă necesară pentru 

dezvoltarea României” (34912) 

◦ Analiza privind internaționalizarea educației în România; 

◦ Analiza privind echitatea în ÎS; 

◦ Analiza cu privire la reglementarile existente la nivelul sistemului de ÎS; 

◦ Analiza cu privire la modul în care Procesul Bologna a fost implementat 

în România; 

 Experiența din alte proiecte strategice de succes anterioare care au 

contribuit la dezvoltarea IS Românesc: 
◦ Calitate și leadership pentru ÎS românesc; 

◦ Îmbunătățirea managementului universitar; 



Dorința de a da o soluție nevoii resimțite de a crește relevanța 
învățământului superior atat la nivel international cat si la nivel 
national pentru piața muncii și societate, înțeleasă ca nevoia de a: 

 promova și adapta mai bine ÎS la contextul național și 
internațional; 

 extinde rolul strategic al universităților în comunitățile din care 
fac parte; 

 documenta nevoile existente în comunitățile deservite de 
universități, pentru a le adresa specific; 

 crește participarea echitabilă la educație superioară; 

 intensifica cooperarea universităților în mediul internațional. 

 



Documente 

Strategice 

Studii 

relevante 

Contribuie la 

internaționalizarea 

educației, atât la 

nivel național cât și 

instituțional  

1 strategie 
națională privind 

internaționalizarea 
educației; 

20 de strategii la 
nivelul universității 

- promovarea 
informatiei privind IS; 

- informare si 
marketing al IS 

- Incluzând bune 
practici europene 



de aceea IEMU va: 

 Analiza nevoile socio-economice ale comunităților în care universitatea își 

desfășoară activitatea pentru a propune recomandări de politici publice 

pentru creșterea angajabilității absolvenților; 

 Promova parteneriatul universității cu parteneriii sociali din comunitate; 

 Susține dezvoltarea resursei umane implicată în managementul universitar 

pentru a putea răspunde acestor nevoi; 

 Studia modele europene privind gestionarea relației universități – 

comunitate pentru a identifica exemple de bună practică; 

 Propune extinderea oportunităților de învățare astfel încât acestea să 

răspundă nevoilor grupurilor vulnerabile și ale pieței muncii. 

 

 



Considerăm că a crește accesul la ÎS și a asigura egalitatea de șanse fac parte 

din rolul universităților față de comunitățile din care fac parte, de aceea IEMU va: 

 Analiza grupurile vulnerabile de potențiali studenți pentru a le identifica nevoile 

și a propune modalități de integrare a lor; 

 Propune recomandări de creștere a accesului la educație; 

 Informa potențialii studenți privind oferta educațională (portal online); 

 Consulta membrii ai comunităților academice privind echitatea în ÎS; 

 Studia impactul diverselor politici publice existente deja privind echitatea; 

 Propune un ” White paper” privind echitatea și accesul în ÎS și promovarea 

conceptului în rândul actorilor guvernamentali; 

 Strategie națională privind echitatea în ÎS. 

 

 

 



Prin dezvoltarea personalului universitar cu dobândirea de: 

- Competențe de planificare strategică; 
- Competențe prospective și de marketing educațional. 

Prin încurajarea cooperării dintre universități și: 

- Universități din alte state europene; 
- Comunitatea locală (parteneri sociali, societatea civilă); 
- Experți (naționali, internaționali). 

+ comunitate de practicieni  
În Management Universitar 
+ peer-learning de la experți 
Internaționali 



PE TERMEN LUNG... 

 
Impactul anticipat este de  

creștere a calității învățământului 

Superior (ÎS), prin susținerea  

capacității de modernizare a  

universităților românești și de  

adaptare la contextul societal 

 

prin….. 
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  Oferirea  de 

exemple de bună 

practică 

Creșterea vizibilității 

sistemului 

educațional 

Adaptarea ÎS la 

tendințele și 

cerințele 

europene 



Dezvoltarea de competențe 

de: 

 Elaborare, implementare și 

monitorizare a politicilor 

publice privind echitatea și 

accesul în ÎS precum și 

dimensiunea lui 

internațională; 

 Planificare strategică; 

Personalul cu 

funcții de 

conducere din 

universități 

Personalul 

implicat în 

elaborarea 

politicilor 

publice din ÎS  

Partenerilor  
sociali 
În educație,  
Studenți 



 Personal implicat in elaborarea politicilor în învățământul superior; 

 Personal universitar, din conducerea universități și facultăților; 

 Studenți, inclusiv studenți non-tradiționali;  

 Membri ai partenerilor sociali în educație; 



Instrumente 

suport 

Strategii 

(naționale, 

universitare) 

Ghiduri 

practice 

Studii și 

analize 

Training-

uri 

Comunități de 

experți, 

schimburi de 

bune practici 

Modele 

europene 

CUM? 



 Internaționalizarea învățământului Superior Românesc; 

 Creșterea rolului universității în comunitate: 

◦ Blueprint privind promovarea informației învățământului superior; 

◦ 5 studii privind relația universităților cu comunitatea (pentru identificarea de modele europene, 
adaptarea sistemelor de asigurarea internă a calității, adaptarea curriculei etc.); 

 Creșterea echității și accesului în ÎS: 

◦ Studiu privind grupurile vulnerabile și nevoile lor + propuneri de modalități de adresare a 
accestor; 

◦ White paper privind echitatea și egalitatea de șanse în ÎS; 

◦ Strategie națională privind echitatea în ÎS; 

 Management universitar: 

◦ Traininguri pentru personalul universității; 

◦ Ghiduri și strategii pentru universități privind internaționalizarea și echitatea ÎS; 

◦ Modele de parteneriat dintre universitate și comunitate; 

 Propuneri de politici publice pentru creșterea accesului, contribuția 
universităților la egalitatea de șanse etc. 





cezar.haj@uefiscdi.ro 


