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Preambul 

 

Pentru Universitatea Transilvania din Brașov, anul 2016 reprezintă momentul în care 
intensificarea procesului de internaționalizare a  devenit o prioritate strategică. În acest 
sens, s-a formulat obiectivul general de creștere a vizibilității internaționale și a calității 
proceselor de educație și de cercetare științifică prin extinderea cooperării cu instituții 
relevante din țările Uniunii Europene și din afara spațiului european. 

 

Potrivit strategiei de internaționalizare aprobată de Senatul universitar, realizarea acestui 
obiectiv, integrat în strategia generală de dezvoltare, va contribui la adaptarea universității 
la contextul internațional actual al învățământului superior și al unui mediu în continuă 
schimbare. Realizarea sa presupune formularea și implementarea de măsuri care să asigure 
obținerea următoarelor obiective specifice, în perioada 2016-2020:  

(1) Creşterea numărului programelor cu predare în limbi străine (inclusiv în parteneriat 
cu alte universităţi), în special a celor de masterat și doctorat;  

(2) Extinderea cooperării cu companii străine din zona Brașovului și din străinătate 
pentru stagii de practică și internship;  

(3) Susținerea și stimularea cadrelor didactice care predau în cadrul programelor în limbi 
străine;  

(4) Intensificarea eforturilor universității pentru stimularea participării cadrelor 
didactice şi studenților în mobilități şi cooperări internaționale;  

(5) Susţinerea financiară a unui program de stagii în străinătate pentru cadrele didactice 
şi cercetătorii tineri din universitate;  

(6) Identificarea şi implementarea măsurilor necesare pentru extinderea competenţelor 
lingvistice ale corpului academic, personalului administrativ şi studenţilor;  

(7) Îmbunătățirea procesului de acomodare a studenților internaționali, prin implicarea 
personalului şi a studenților români în procesul lor de adaptare la viața universității și 
a orașului;  

(8) Organizarea periodică a unor evenimente dedicate studenţilor internaționali;  
(9) Participarea reprezentanţilor universităţii/ facultăţilor la evenimente internaţionale 

dedicate promovării ofertei educaţionale şi de cercetare şi recrutării de studenţi din 
străinătate;  

(10) Intensificarea procesului de atragere a specialiștilor, cadrelor didactice și studenților 
din străinătate pentru realizarea de activități în cadrul Universității Transilvania.  

 

Prof. dr. ing. Simona Lache 

Prorector cu internaționalizarea universității și evaluarea calității 
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Finanțare 

 

 

 Proiectul instituțional Erasmus plus de mobilitate pentru studenții și personalul 
din învățământul superior : 

o acțiunea KA 103 – mobilități cu țările programului (UE) 

o acțiunea KA 107 – mobilități cu țări partenere (din afara UE) 

 

 Proiecte internaționale de educație și cercetare științifică derulate de 
Universitatea Transilvania în anul 2016, 
http://www.unitbv.ro/bmp/ProiecteUTBv/Proiecteinternationale.aspx. 

 

 Proiectul de dezvoltare instituțională CNFIS-FDI-2016-0075: 

Internaționalizarea - instrument strategic pentru creșterea vizibilității și 
îmbunătățirea calității în Universitatea Transilvania din Brașov.  

 

 Fonduri proprii 

 

 

Ca răspuns la nevoile instituției de a-și întări capacitatea de atragere de fonduri 

prin proiecte internaționale, precum și de creștere a vizibilității prin diseminarea 

rezultatelor cercetărilor în publicații internaționale de prestigiu relevante pentru 

domeniile de cercetare științifică din universitate, în anul 2016   s-a implementat 

proiectul de dezvoltare instituțională CNFIS-FDI-2016-0075, în valoare de 298000 

lei: Internaționalizarea - instrument strategic pentru creșterea vizibilității și 

îmbunătățirea calității în Universitatea Transilvania din Brașov. Proiectul a permis  

o stimularea mobilității internaționale a cadrelor didactice și cercetătorilor în 

vederea dezvoltării echipelor de cercetare mixte – prin acordarea de sprijin 

financiar pentru 23 de cadre didactice și cercetători, 

o îmbunătățirea accesului studenților și cadrelor didactice implicate în 

mobilități internaționale la resursele specifice tehnologiei informației și a 

comunicațiilor (TIC) – prin înființarea Centrului internațional de resurse TIC, 

integrat în sala cu acces liber la raft a Bibliotecii Universității Transilvania. 

 

 
 

http://www.unitbv.ro/bmp/ProiecteUTBv/Proiecteinternationale.aspx
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Instituții partenere 
 
La finalul anului 2016, Universitatea Transilvania din Brașov are 373 de instituții 

partenere (în cea mai mare parte universități) din 54 de țări din întreaga lume: Europa, 

America de Nord, Centrală și de Sud, Asia Centrală, de Sud și Est, Orientul Mijlociu, 

Africa. Dintre acestea, 298 de universități aparțin Uniunii Europene și țărilor asociate, 

din cadrul programului Erasmus+ . Restul sunt 75 de instituții partenere din 27 de țări 

din afara Uniunii Europene. 
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Parteneri ai UTBv din țări din afara Uniunii Europene 

EUROPA AMERICA DE NORD AMERICA CENTRALĂ ȘI DE SUD

ASIA CENTRALĂ ȘI CAUCAZ ASIA DE SUD ȘI EST ORIENTUL MIJLOCIU

AFRICA

Parteneri ai UTBv din țări ale Uniunii Europene și asociate

AUSTRIA (8) BELGIA (5) BULGARIA (7) CIPRU (2)

CEHIA (5) GERMANIA (23) DENMARK (3) SPANIA (26)

ESTONIA (1) FRANȚA (36) CROAȚIA (4) UNGARIA (9)

ITALIA (27) IRLANDA (2) LITUANIA (6) LETONIA (1)

MACEDONIA (1) NORVEGIA (1) OLANDA (4) PORTUGALIA (15)

POLONIA (15) SUEDIA (2) FINLANDA (6) SLOVENIA (4)

SLOVACIA (7) TURCIA (53) MAREA BRITANIE (9)
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Studenți internaționali full time 

 
La 1 octombrie 2016, la Universitatea Transilvania din Brașov sunt înmatriculați 339 

studenți internaționali full time, distribuiți pe cicluri de studii și țări de proveniență 

după cum urmează: 

 

 
 
 
 

Țara Nr. 
stud. 

Țara Nr. 
stud. 

Țara Nr. 
stud. 

Țara Nr. 
stud. 

Albania 4 Finlanda 1 Macedonia 1 Spania 1 

Algeria 1 Franta 3 Mexic 1 Sri Lanka 2 

Austria 5 Germania 5 Moldova 215 SUA 5 

Belgia 1 Grecia 2 Nigeria 1 Sudan 2 

Bulgaria 4 Iordania 15 Olanda 1 Tunisia 1 

Canada 3 Irak 1 Palestina  7 Turcia 9 

China 1 Iran 1 Panama 1 Ucraina 3 

Cipru 1 Israel 4 Polonia 1 Ungaria 1 

Columbia 1 Italia 1 Qatar 1 Uzbekistan 1 

Ecuador 3 Liban 1 Serbia 1 Yemen 1 

Egipt 5 Libia 3 Siria 17   

 
 

  

10

269

48

10 2

Studenți internaționali full time (01.10.2016)

 An pregatitor (10) Licenta (269) Master (48) Doctorat (10) Rezidentiat (2)
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Mobilități internaționale ale cadrelor didactice, personalului administrativ 

și studenților din Universitatea Transilvania 

Pe parcursul anului, 274 de cadre didactice și cercetători din Universitatea Transilvania 

au realizat deplasări în străinătate ocazionate de diverse activități de natură profesională, 

în cadrul a 598 de misiuni: 

 activități de predare și instruire profesională în cadrul programului Erasmus+ : 116; 

 participare la manifestări științifice internaționale (conferințe, congrese): 170; 

 participare la stagii de documentare/ cercetare/ instruire/ vizite de studiu și 

schimburi de experiență: 139; 

 participare la activități în cadrul unor proiecte/ contracte de cercetare internaționale: 

81; 

 participări la simpozioane, seminare de instruire: 30; 

 participare la activități de promovare a universității: inițiere de colaborări/ acorduri 

de colaborare, întâlniri ale rețelelor internaționale – în calitate de membru: 40; 

 participare la cursuri/ școli de vară organizate la nivel internațional: 13; 

 participare la activități de recunoaștere a prestigiului profesional: susținere de 

cursuri/ invitat în comisii externe de evaluare sau comisii de doctorat: 9. 

Este de remarcat preocuparea continuă a universității pentru formarea personalului 

administrativ; astfel, în anul 2016, 21 de angajați din această categorie au beneficiat de 

stagii de instruire și schimburi de experiență, în cadrul a 28 de misiuni cu sprijin financiar 

prin programul Erasmus+ (14) și din fondurile universității (14). 

În anul universitar 2015-2016, 358 de studenți au beneficiat de finanțare pentru 

realizarea de mobilități internaționale, astfel: 

 mobilități de studiu: 141 (din care 117 în universități din Uniunea Europeană și țări 

asociate, iar 24 în universități din țări partenere); 

 mobilități de plasament practic: 117; 

 participare la competiții internaționale (Formula Student, Forestry Versatility, 

concursuri sportive): 39; 

 participare la stagii de documentare/ cercetare/ vizite de studii: 31; 

 participare la conferințe internaționale și școli de vară: 14; 

 participare la activități internaționale de voluntariat: 5; 

 participare la activități în cadrul unor burse internaționale (Bursa DAAD, Bursa 

Universităţii Transilvania pentru Şcoala de vară de limbă şi cultură chineză - la 

Institutul Confucius din Universitatea Jianzhu): 11. 
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Mobilități ale cadrelor didactice, personalului administrativ și 
studenților din străinătate la Universitatea Transilvania 
 

 Cadre didactice din străinătate care au vizitat Universitatea Transilvania în anul 

2016, pentru următoarele tipuri de activități: 

 participări la conferințe, simpozioane, workshop-uri, școli de vară, etc. găzduite 

de UTBv : 486 - din 51 de țări din Europa, Orientul mijlociu, Africa, Asia și cele 

două Americi; 

 participări la proiecte educaționale sau de cercetare în care UTBv a avut calitatea 

de coordonator sau partener: 108 – din 24 de țări din Europa și Asia; 

 participări la alte tipuri de evenimente (vizite de studiu, profesori invitați pentru 

predare, etc.): 166 – din 32 de țări din Europa, Orientul mijlociu, Asia și cele două 

Americi. 

 

 Cadre didactice și personal administrativ – în mobilități Erasmus+ de predare și 

formare la UTBv: 87 - din 26 de țări din Europa, Orientul mijlociu, Asia și cele două 

Americi: 

 

Țara Nr. 
mobilități 

Țara Nr. 
mobilități 

Țara Nr. 
mobilități 

Țara Nr. 
mobilități 

Austria 3 Grecia 6 Spania 5 Maroc 2 

Belgia 1 Irlanda 1 Turcia 10 Moldova 2 

Bulgaria 2 Lituania 1 
Marea 

Britanie 
1 Rusia 13 

Cehia 2 Macedonia 1 Ungaria 2 Serbia 3 

Finlanda 4 Olanda 2 Canada 1 
Sri 

lanka 
1 

Franta 5 Polonia 3 Ecuador 2   

Germania 9 Portugalia 2 Israel 3   

 
 
 Cadre didactice și personal administrativ – în mobilități CEPUS la UTBv: 37 

Țări de proveniență: Bulgaria (11), Cehia (3), Croația (2), Polonia (9), Serbia (6), 

Slovania (2), Ungaria (4). 
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 Studenți internaționali în mobilități Erasmus+ la UTBV, în anul univ. 2015-2016: 139, 

din care 

o 127 de studenți – în mobilități de studiu 

o 12 studenți în mobilități de plasament practic 
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Studenți internaționali în mobilități Erasmus+ la UTBv
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Acțiuni COST 
 
Non-native tree species for European forests – experiences, risks and opportunities/ 
2014-2018/ COST Action FP1403 
 

European mixed forests. Integrating scientific knowledge in sustainable forest 
management / 2012-2016/ COST Action FP1206 
 
Enhancing the resilience capacity of sensitive mountain forest ecosystems under 
environmental change / 2012-2016/ COST Action FP1203 
 
Strengthening conservation: a key issue for adaptation of marginal/ peripheral 
populations of forest tree to climate change in Europe/ 2012-2016/ COST Action 
FP1202 
 
Studying tree responses to extreme events: a synthesis / 2012-2016/ COST Action 
FP1103 
 
Fraxinus dieback in Europe: elaborating guidelinesand strategies for sustainable 
management/ 2012-2016/ COST Action FP1103 
 
NVH analysis techniques for design and optimization of hybrid and electric vehicles/ 
2012-2016/ COST Action TU1105 
 
 
 
 

Afilieri la rețele internaționale de universități 
 

Instituția noastră este membru al unor rețele de universități cu rol important în 

dezvoltarea învățământului superior pe plan internațional:  

EUA – European University Association,  

AUF – Agence Universitaire de la Francophonie,  

DRU – Danube Rector’s Conference,  

Silkroad Universities Network. 

IUFRO – International Union of Forest Research Organizations,  

ConDDEFFS – Conference of Deans and directors of European Forestry Faculties and 

Schools, Silkroad Universities Network, 
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Alte aspecte relevante ale procesului de internaționalizare în anul 2016 

 

 elaborarea documentației pentru înființarea programului de masterat în limba 

engleză „Forestry for multiple purposes”, din domeniul Silvicultură; documentația 

a fost înaintată Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, 

pentru analiză și aprobare; 

 acoperirea cheltuielilor de deplasare ale profesorilor invitați în calitate de „keynote 

speaker” în cadrul conferințelor internaționale organizate de UTBv; 

 acordarea de sprijin financiar (scutirea de taxă de studiu și acordarea de cazare 

gratuită în căminele universității) pentru studenți doctoranzi din Ecuador și China; 

 cazarea gratuită în căminele universității a unui grup de studenți din Mexic; 

 organizarea, în lunile mai și decembrie 2016, a evenimentului International 

Student Night Out, destinat studenților internaționali ai UTBv; 

 inițierea, începând cu anul universitar 2017-2018, a programului Transilvania 

Academica Scholarship, prin care se vor acorda, din veniturile proprii ale 

universității, pe bază de competiție, burse de studii celor mai performanți studenți 

internaționali; 

 continuarea parteneriatului cu AUF pentru dezvoltarea de proiecte în cadrul 

Centrului de Reușită Universitară al UTBv; 

 continuarea activităților susținute în cadrul lectoratelor francez și Fulbright; 

 continuarea activităților susținute în cadrul Institutului Confucius. 

 

        

 


