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STRATEGIA DE INTERNATIONALIZARE 
2015-2020 

 
UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TARGOVIŞTE 

INTRODUCERE:  
Ca universitate durabilǎ, Universitatea “Valahia” din Târgovişte promoveazǎ acţiuni 
menite sǎ contribuie la schimbarea mentalitǎţilor umane şi la trasformǎri tehnologice şi 
inovative capabile sǎ punǎ bazele unei societǎţi durabile şi responsabile.  
Acţionând în această direcţie, anual, prin implementarea planurilor operaţionale, 
politicilor și strategiilor interne, se realizează îmbunătăţiri continue ale managementului 
universității, cu scopul de a gestiona eficace şi eficient resursele alocate pentru activităţile 
administrative, de educaţie, de cercetare şi pentru diversificarea serviciilor pentru studenţi 
români și străini. 
Obiectivele strategice ale Universității “Valahia” din Târgoviște au în vedere creşterea 
calităţii procesului de învăţământ şi îndeplinirea cu profesionalism a activităţilor didactice 
de către corpul profesoral titular, dezvoltarea cercetării și creșterea vizibilității rezultatelor 
cercetarii pe plan național și internațional, atragerea studenților străini și inițierea 
programelor de studii în limbi străine, astfel încât universitatea să se plasese, în continuare, 
pe un loc meritoriu în clasamentele/ clasificările/ ierarhizările la nivel naţional și, de ce nu, 
internațional. 
Universitatea promoveazǎ reforma planurilor sale de învǎţǎmânt şi a metodelor de predare 
şi integreazǎ în toate programele de studii, internaţionale şi multiculturale, competenţe 
multilingvistice pentru a promova idealul educaţional aşa cum a fost definit mai sus.  
Fiind una dintre cele mai dinamice universitǎţi din regiunea sa, UVT doreşte sǎ pǎtrundǎ pe 
piaţa internaţionalǎ a universitǎţilor promovând excellenţa în programele sale de studiu şi 
un mediu prietenos, atât pentru studenţii români cât şi pentru cei internaţionali.  
În acest sens, universitatea dispune de dotǎri moderne, cum ar fi un  campus nou şi 
structură de cazare, caracterul deschis şi îndatoritor al personalului sǎu didactic şi 
nedidactic, taxe competitive, parteneriate internaţionale, activitǎţi extracurriculare, şcoli de 
varǎ permanente. 

1) Misiunea Universitǎţii Valahia din Târgovişte 

 

Misiunea Universităţii „Valahia” din Târgovişte este didactică şi de cercetare ştiinţifică. 
Aceasta include dimensiunea civicǎ şi culturalǎ, atrǎgând dupǎ sine organizarea vieţii 
culturale, artistice şi sportive în campus, pentru a dobândi, pe lângǎ statutul de centru de 
cercetare didactic, profesional şi ştiinţific, attributele de centru de elitǎ în educaţie, 
civilizaţie şi culturǎ în şi dincolo de zona socio-economicǎ în care se desfǎşoarǎ activitatea 
academicǎ. 
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Ca universitate durabilǎ, Universitatea “Valahia” din Târgovişte formeazǎ, prin educaţie, 
un absolvent conştient de schimbǎrile comportamentale dorite pentru un nou mod de viaţǎ, 
un absolvent capabil de a avea un impact pozitiv asupra mediului economic, social, cultural 
şi informaţional pentru a ajuta la dezvoltarea unei societǎţi umane modelatǎ pentru 
dezvoltare pe termen lung. 
Demonstrându-şi deschiderea spre lume, Universitatea “Valahia” din Târgovişte este 
implicatǎ în modelarea unei regiuni (Regiunea Muntenia Sud) multiculturale şi contribuie 
la afirmarea valorilor ei umaniste şi democratice. 

2) Viziune strategicǎ pentru internaţionalizare: 

 

Internaţionalizarea Universității ”Valahia” din Târgoviște implică, o serie de provocări dar, 
şi de riscuri. Printre provocări poate fi subliniată, în primul rând, capacitatea de a mobiliza 
resursele umane şi financiare corespunzătoare pentru a construi o strategie de 
internaționalizare sustenabilă care să conducă la creşterea nivelului de internaţionalizare 
universității. Pe măsură ce formele de internaţionalizare a învăţământului superior 
românesc se diversifică, apar și riscuri asociate acestui proces. Unul dintre riscuri este 
reprezentat de posibilitatea de a pierde, prin migraţie, o importantă resursă a capitalului 
uman (brain-drain). Un alt risc este acela de a pierde identitatea culturală prin posibila 
“McDonaldizare” a celor care au studiat în străinătate şi care, eventual, revin în ţara de 
origine (Altbach, 2006; Altbach et al., 2009). (Fenomen menționat și în Analiza diagnostic - 
“Universitățile în contextul europenizării și  globalizării.).  
Cu toate acestea, Universitatea ”Valahia” din Târgoviște își asumă misiunea privind 
internaționalizarea având în vedere dimensiunea internaţională a predării şi cercetării care 
adaugă valoare sistemului de învăţământ superior. Activităţile internaţionale trebuie să 
devină  catalizatori ai exerciţiilor majore de revizuire şi planificare instituţională, ajută la  
construcţia instituţională prin întărirea componentelor umane, tehnice și/sau a 
infrastructurii. 
Universitatea va adopta o politicǎ de internaţionalizare cu scopul de a gǎsi oportunitǎţi de 
dezvoltare a cunoaşterii şi talentului, de a influenţa dezvoltarea internaţionalǎ a cercetǎrii şi 
învǎţǎmantului superior. 
Strategia pentru Internaționalizarea Universitǎţii „Valahia” din Târgovişte este propusǎ 
pentru o perioadă de cinci ani (2015-2020) concentrată pe patru domenii de interes, 
susţinute de un numǎr de activitǎţi centrale care caracterizeazǎ implicarea internaţionalǎ a 
universitǎţii. 
Ambiţia Universitǎţii „Valahia” din Târgovişte este clarǎ: internaţionalizarea trebuie 
inclusǎ în toate mediile academice iar universitatea trebuie sǎ creeze condiţii optime pentru 
a permite tuturor membrilor universitǎţii sǎ aibǎ oportunitǎţi de colaborare internaţionalǎ. 
Una dintre mǎsuri vizează: un numǎr limitat de programe de licenţǎ cu predare în limba 
englezǎ, pentru a asigura echilibrul programelor de mobilități. La nivel de master şi 
doctorat, mai mult de 3 programe vor fi oferite în englezǎ.  
Toate programele de învǎţǎmânt oferite în englezǎ trebuie sǎ respecte aceleaşi standarde de 
calitate ca şi celelalte programe oferite de Universitatea „Valahia”.  
Universitatea îşi susţine personalul didactic în dezvoltarea abilitǎţilor lingvistice şi 
interculturale necesare. 
Geografic, Universitatea „Valahia” urmǎreşte sǎ dezvolte colaborarea largǎ existentǎ cu 
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instituţii din Europa, America de Nord, Asia. 
De asemenea, universitatea urmărește sǎ dezvolte o colaborare cu China, care a investit 
masiv în cercetare şi educaţie universitarǎ în ultimii ani. De asemenea, Universitatea 
„Valahia” își propune să participe în reţele de cercetare şi activitǎţi care să-i ofere acces la 
medii academice puternice din alte pǎrţi ale lumii, devenind astfel, in câțiva ani, regiuni 
cheie ale cunoaşterii. 
 

2.a Domenii de interes/Arii cheie: 

 

• Aria 1: Internaţionalizarea curriculei 

• Aria 2: Mobilitate internaţionalǎ 

• Aria 3: Recrutare internaţionalǎ  

• Aria 4: Parteneriat 
a) Educaţie 

b) Cercetare 

c) Impact în regiune 

3) Obiective strategice: 

 

ARIA 1 

Internaţionalizarea curriculei 

• Obiectiv strategic  1: 
Consolidarea internaţionalǎ şi interculturalǎ /dezvoltarea conţinutului curriculei, pentru 
a fi mai atrǎgǎtoare pentru studenţii internaţionali şi pentru a oferi o experienţǎ 
internaţionalǎ studenţilor români.  
 

• Obiectiv specific  1): 
Organizarea unor expuneri internaţionale sau prelegeri cu conținut internaţional, un 
element cheie pentru a asigura relevanţa, actualitatea şi calitatea programelor de studiu 
oferite. Studenţii trebuie sǎ dobândeascǎ calificǎri interculturale şi lingvistice semnificative 
participând la cursuri în limbi strǎine, alǎturi de studenţi din alte pǎrţi ale lumii. 
Activitate A) Asigurarea unei oferte educaționale care să cuprindă discipline și  programe 
de studiu în limba engleză. 

o Indicatori de performanță  pe termen scurt, mediu și lung: 
       - creşterea numǎrului de discipline predate în limba englezǎ. Cursurile trebuie sǎ aibă 

un conținut relevant, actual ca şi pentru programele de studiu oferite în românǎ, iar viitorii 
studenţi internaţionali (la nivel de licenţǎ şi master) sǎ aibe acces la acestea sau la 
programe complete. 
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      - elaborarea unui calendar/grafic de introducere a disciplinelor predate în limba engleză. 

      Termen realizare indicator: Pregǎtirea cursurilor şi a elaborarea calendarului începând 
cu anul universitar 2015-2016. Începerea programului – în anul universitar 2016-2017. 

o Responsibili: Facultǎţi, Departamentul pentru Pregǎtirea Personalului Didactic, 
Departamentul pentru Studii în Limbi Strǎine. 

• Obiectiv specific    2): 
Definirea identitǎţii absolventului UVT ca obiectiv de atins prin internaţionalizarea 
curriculei. 

Activitatea A) Definirea identitǎţii subiective începând de la alegerile studenţilor 
referitoare la competenţele internaţionale pe care doresc sǎ le dobândeascǎ, metode de 
predare, experienţe educaţionale preferate (formale, non-formale, informale) cu scopul de a 
identifica nevoile, aşteptǎrile şi direcţiile de internaţionalizare şi stabilirea conexiunii cu 
identitatea obiectivǎ. 

o Indicatori de performanță  pe termen scurt, mediu și lung: 

- Aplicarea unui chestionar pentru a identifica identitatea subiectivǎ 

           Termen realizare indicator: iunie 2015 

o Responsibili: Departamentul pentru Comunicare, Departamentul pentru 
Pregǎtirea Personalului Didactic, Departamentul pentru Studii în Limbi Strǎine. 

Activitatea B) Elaborarea unui set de criterii în vederea evaluării calității programelor de 
studii în limbi strǎine existente. Scopul este de a adapta criteriile de calitate ale 
programelor de studiu în limba românǎ la programele de studiu în limbi strǎine, fǎrǎ a 
pierde din vedere problemele specifice ale acestor programe (particularitǎţi legate de 
admitere, structuri care sǎ se ocupe de studenţii strǎini, calitatea limbii). 

o Indicatori de performanță  pe termen scurt, mediu și lung: 

- Departamentul de Evaluare a Calitǎţii elaboreazǎ un sistem de criterii de calitate 
- Criteriile fac obiectul dezbaterii comunitǎţii academice. 
- Sistemul de criterii este adoptat de Consiliul de administraţie. 

Termen realizare indicator: decembrie 2015  
o Responsibili:  Serviciul pentru Asigurarea Calitǎţii, Facultǎţi, Departamentul 

pentru Studii în Limbi Strǎine. 

Activitatea C) Elaborarea şi publicarea unui ghid institutional cu privire la direcţiile 
generale, criteriile de calitate ale internaţionalizǎrii curriculei (formal, non-formal şi 
informal) corespunzând identitǎţi distincte a UVT, astfel încât comunitatea academică să 
conștientizeze necesitatea și importanța internaționalizării. Scopul ghidului este de a 
susține internaţionalizarea curriculei în universitate. 
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o Indicatori de performanță  pe termen scurt, mediu și lung: 

- Elaborarea unui ghid cu privire la direcţiile generale de internaţionalizare. 

- Publicarea ghidului pe website-ul universitǎţii. 

         Termen realizare indicator: ianuarie 2016 

o Responsibili:  Departamentul pentru Studii în Limbi Strǎine, Departamentul 
pentru Pregǎtirea Personalului Didactic, Facultǎţi, Consiliul de Administraţie. 

Activitatea D) Îmbunǎtǎţirea competenţelor de comunicare-predare în limbi strǎine ale 
profesorilor. 

o Indicatori de performanță  pe termen scurt, mediu și lung: 
- Evaluarea nivelului actual al competenţelor de comunicare în limbi strǎine a  

personalului academic. 
- Organizarea unui program intensiv de îmbunǎtǎţire a competenţelor de comunicare 

în limbi strǎine ale profesorilor. 
- Desfășurarea programului de formare. 
- Evaluarea rezultatelor formǎrii (nivel C1, C2- obligatoriu). 

Termen realizare indicator: începând cu anul universitar 2015-2016 
o Responsibili: Departamentul de Limbi Strǎine; DSLS 

• Obiectiv  specific 3): 
Consolidarea dimensiunii internaţionale a curriculei programelor de studii în limbi strǎine. 

Activitatea A) Îmbunǎtǎţirea metodelor de predare, pentru a deveni mai atractive pentru 
studenţii internaţionali 

o Indicatori de performanță  pe termen scurt, mediu și lung: 
- Organizarea unui program de formare pentru profesori. 
- Dezvoltarea de metode de învǎţare pro-active, capabile de a construi capacitǎţi 

pentru o gândire critic - reflexivǎ. 
Termen realizare indicator: permanent. 
o Responsibili: Facultǎţi, DPPD. 

• Obiectiv  specific 4): 
Dezvoltarea şi promovarea de servicii speciale pentru studenţii internaţionali (evenimente, 
programe pe termen scurt etc.). 
Activitatea A). Promovarea limbii române, ca atribut al internaţionalizǎrii învățământului 
superior românesc. 

o Indicatori de performanță  pe termen scurt, mediu și lung: 
- Organizarea (pentru studenţii strǎini) de prelegeri, mese rotunde, seminarii în limba 
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românǎ: 2 evenimente / an. 

- Termen realizare indicator:  2015-2020 
o Responsabili: Departamentul pentru Studii în Limbi Strǎine, Biroul Relaţii 

Internaţionale, Facultǎţi. 
Activitatea B). Evaluarea satisfacţiei studenţilor strǎini cu privire la cunoştinţele şi 
competenţele dobândite în programele de studii şi a satisfacţiei cu privire la serviciile non-
academice oferite. 

o Indicatori de performanță  pe termen scurt, mediu și lung: 
- Raportarea rezultatelor şi mǎsurilor menite sǎ îmbunǎtǎţeascǎ aceste activitǎţi: 1 

raport de progres / analizǎ. 

- Organizarea de întâlniri în colaborare cu DPPD cu scopul de a defini competenţele 
internaţionale şi procesul de asimilare a acestora: douǎ întâlniri / semestru. 
Termen realizare indicator: anul universitar 2015-2016 
o Responsibili: Departamentul pentru Studii în Limbi Strǎine, Biroul Relaţii 

Internaţionale, DPPD, Consiliul de Administraţie, Facultǎţi. 
Activitatea C). Finalizarea platformei de pre-înscriere pentru programele de studii în limbi 
strǎine. 

o Indicatori de performanță  pe termen scurt, mediu și lung: 
- Folosirea platformei de pre-înscriere pentru programele internaţionale oferite de 

Universitatea Valahia din Târgovişte. 
Termen realizare indicator: mai 2015 
o Responsabili: DSLS, Biroul Relaţii Internaţionale, facultǎţi, Departament IT. 

• Obiectiv  specific 5): 
Utilizarea standardelor internaţionale de calitate privind serviciile educaționale. 
Activitatea A) Universitatea „Valahia” va dezvolta şi promova continuu activitǎţile sale 
educaţionale prin acreditare şi evaluǎri internaţionale. 

o  Indicatori de performanță  pe termen scurt, mediu și lung: 
- Universitatea „Valahia” îşi va menţine abordarea structuratǎ şi sistematicǎ în 

domeniul educaţiei necesarǎ pentru menținerea acreditării ECTS. Orice facultate 
poate aplica la acreditarea internaţionalǎ pentru diferite programe de studiu. 
Termen realizare indicator: permanent 

              Responsabili: Departament Evaluare Calitate, Facultǎţi, DSLS.  
ARIA 2: 

Mobilitate internaţionalǎ 

• Obiectiv general 1: 
Creşterea numǎrului de studenţi strǎini înmatriculați în cadrul programelor de studiu în 
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limba românǎ şi programelor de studii în limbi strǎine organizate de Universitatea Valahia 
din Târgovişte. 
• Obiectiv specific  1):  
Atragerea unui numǎr mai mare de studenţi care doresc să urmeze studii complete, în 
calitate de studenți plǎtitori de taxǎ sau beneficiari ai unor burse.  
Activitatea A) Ameliorarea politicii de marketing în promovarea UVT, cu scopul atragerii 
și  recrutării studenţilor strǎini. 

o Indicatori de performanță  pe termen scurt, mediu și lung. 
- Nominalizarea echipei de marketing și lansarea acțiunilor de promovare şi recrutare 

a studenţilor strǎini 
Termen realizare indicator: începând cu anul universitar 2015-2016. 

o Responsabili: Conducerea Universității, Departament Resurse Umane, 
BRI. 

Activitatea B) Identificarea ţǎrilor ţintǎ pentru recrutare de studenţi, în vederea dezvoltării 
strategiei de marketing. 

o Indicatori de performanță  pe termen scurt, mediu și lung. 
- Realizarea unui studiu de piaţǎ cu privire la oferta educaţionalǎ în Europa şi în 

lume. Identificarea,potenţialului pentru noi programe de studiu (licenţǎ, master, 
doctorat). 

Termen realizare indicator: permanent. 
o Responsabili: Conducerea Universității, Biroul Relaţii Internaţionale, 

Departament Relaţii cu Publicul. 
Activitatea C) Îmbunǎtǎţirea diseminării informaţiei pentru a rǎspunde nevoilor de 
orientare ale viitorilor studenţilor în ceea ce privește decizia de mobilitate. 

o    Indicatori de performanță  pe termen scurt, mediu și lung: 
- Crearea unui web-site mai atractiv și care să conțină toate informațiile necesare 

pentru potențiali studenţi strǎini. 

- O mai bunǎ promovare a anului pregǎtitor de limba românǎ: criterii de eligibilitate, 
criterii de admitere, sistemul ECTS, absolvire: publicarea informaţiei pe website-ul 
Biroului de Relaţii Internaţionale;  

- Revizuirea informaţiei legate de internaţionalizarea universitǎţii: strategia de 
internaţionalizare. 

- Permanenta actualizare a informaţiilor/modificărilor legislative. 
Termen realizare indicator: începând cu anul universitar 2015-2016. 
o Responsabili: Biroul Relaţii Internaţionale, Departamentul pentru Studii în 

Limbi Strǎine, Departament Relaţii cu Publicul. 
Activitatea D) Participare la târguri educaţionale internaţionale. 
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o  Indicatori de performanță  pe termen scurt, mediu și lung: 
- Identificarea de târguri educaţionale relevante pentru Universitatea Valahia din 

Târgovişte: participare la cel puţin un târg educaţional / an. 

- Identificarea de surse de finanţare pentru participare la târguri: participarea Biroului 
Relaţii Internaţionale la proiecte (cel puţin unul) de finanţare a participǎrii la târguri 
educaţionale. 

- Pregǎtire de materiale de marketing: ghidul studentului strǎin, pliante, postere, etc.  

- Monitorizarea şi evaluarea impactului participǎrii la târguri internaţionale (creşterea 
numǎrului de studenţi internaţionali). 
Termen realizare indicator: inceputul fiecǎrui an universitar. 
o Responsabili: Biroul Relaţii Internaţionale, Departament Relaţii cu Publicul. 

• Obiectiv  specific 2):  
Creşterea numǎrului de studenţi pentru  mobilități de scurtă durată ( interesați de obținerea 
unui număr de puncte de credit).  
Activitatea A). Îmbunǎtǎţirea formelor de comunicare cu potenţialii studenţi Erasmus care 
vor sǎ studieze la UVT. 

o  Indicatori de performanță  pe termen scurt, mediu și lung: 
- Actualizarea şi îmbunǎtǎţirea calitǎţii informaţiei prezentate în ghidul pentru 

studenţi Erasmus de pe pagina web: actualizarea şi modernizarea ghidului pentru 
studenţi strǎini. 

- Proiectarea unui forum de dialog care sǎ le permitǎ studenţilor Erasmus sǎ îşi 
comunice experienţele dobândite în timpul stagiului la Universitatea „Valahia” din 
Târgovişte: link la website-ul Universitǎţii „Valahia” din Târgovişte. 

Termen realizare indicator: permanent 
o Responsabili: Biroul Relaţii Internaţionale, Departament IT.  

Activitatea B). Colectarea de feedback de la studenţii care vin la UVT pe perioada 
stagiului şi la sfarşitul mobilitǎţii. 

o    Indicatori de performanță  pe termen scurt, mediu și lung: 
- Utilizarea metodelor de evaluare a satisfacţiei studenţilor Erasmus care vin la UVT. 
- Raportarea rezultatelor evaluării: un raport / semestru 

Termen realizare indicator: începând cu anul universitar   2015-2016. 
o Responsabili: Biroul Relaţii Internaţionale. 

Activitatea C) Aderarea la Reţeaua Studenţilor Erasmus (ESN). 

o Indicatori de performanță  pe termen scurt, mediu și lung: 
- Contactarea persoanelor responsabile cu Studenţii Erasmus România (ESN 

România). 
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- Aderarea UVT la Reţeaua Studenţilor Erasmus România. 
Termen realizare indicator: anul universitar2015-2016. 

o Responsabili: Biroul Relaţii Internaţionale, reprezentantul Erasmus de la UVT 

• Obiectiv  specific 3):  
Creşterea numǎrului de studenţi din UVT care solicită programe de mobilitǎţi (studenți 
Erasmus outgoing). 
Activitatea A). Îmbunǎtǎţirea formelor de comunicare cu studenţii Erasmus outgoing. 

o   Indicatori de performanță  pe termen scurt, mediu și lung: 
- Diseminarea informaţiei cu privire la programul Erasmus: calendarul anual al 

procesului de selecţie, metodologia de selecţie (pe website, aviziere), implicarea 
personalului însǎrcinat cu relaţii internaţionale de la facultǎţi, foşti studenţi 
Erasmus+ outgoing, actuali studenţi Erasmus+ care efectuează mobilități la UVT 
(studenți Erasmus incoming). 

- Creşterea numǎrului de studenţi care beneficiazǎ de o experienţǎ academicǎ 
internaţionalǎ înainte de absolvire. 

- Organizare de evenimente care permit studenţilor Erasmus sǎ îşi împǎrtǎşeascǎ 
experienţele (e.g. Erasmus Open Day): un eveniment / semestru 

Termen realizare indicator: permanent. 
o Responsabili:  Biroul Relaţii Internaţionale.  

Activitatea B) Corelarea procesului de selectare a studenţilor Erasmus outgoing cu 
perioadele de înscriere a studenților, specifice universităților partenere. 

o  Indicatori de performanță  pe termen scurt, mediu și lung: 
- Diseminarea informaţiilor cu privire la programul Erasmus, realizarea calendarului 

de selecţie anualǎ. 

- Organizarea procesului de selecţie a studenţilor Erasmus outgoing în luna martie a 
fiecărui an. 

             Termen realizare indicator: anii  universitari 2015-2016 
o Responsabili:  Biroul de Relaţii Internaţionale  

• Obiectiv general 2: 
Utilizarea strategicǎ a burselor. 

• Obiectiv  specific 1):  
Crearea posibilitǎţilor ca studenţii internaţionali sǎ acceseze informaţii despre toate tipurile 
de susţinere financiarǎ de care pot beneficia la Universitatea „Valahia”. 
Activitatea A). Asigurarea condițiilor ca bursele UVT să atragă cei mai buni studenți. 

o  Indicatori de performanță  pe termen scurt, mediu și lung: 
- Promovarea oportunitǎţilor de burse ale Universității „Valahia”. 
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- Dezvoltarea Reţelei Alumni pentru studenţi internaţionali. 
             Termen realizare indicator: începând cu anul  universitar 2015-2016 

o Responsabili:  Biroul Relaţii Internaţionale, DSLS  

• Obiectiv general 3: 
Creşterea numǎrului de profesori care să consolideze dimensiunea internaţionalǎ a 
activitǎţilor universitare și programele de studiu în limba românǎ şi limbi strǎine. 

• Obiectiv  specific 1):  
Creşterea numǎrului de profesori străini care vin să susțină prelegeri la UVT cu 2%.  
Activitatea A). Identificarea subiectelor de interes comun în domeniul educaţiei și 
cercetării care pot fi dezvoltate de personalul Universității Valahia din Târgovişte cu 
profesori strǎini. 

o  Indicatori de performanță  pe termen scurt, mediu și lung: 
- Realizarea unui program al vizitelor profesorilor strǎini şi diseminarea lui prin 

pagina de web a universității și Biroului Relaţii Internaţionale: o agendǎ / semestru. 

- Programarea de prelegeri şi mese rotunde pentru prezentarea de subiecte de interes 
comun: un profesor = o prelegere. 

- Monitorizarea profesorilor care vin la UVT: crearea unui tablou sinoptic. 
Termen realizare indicator: începând cu anul  universitar 2014- 2015. 

o Responsabil: Biroul Relaţii Internaţionale. 
Activitatea B). Creșterea calității activităților desfășurate de beneficiarii de mobilități 
Erasmus (studenți și personal academic), printr-un suport mai consistent din partea 
personalului BRI și o monitorizare atentă. 

- Reorganizarea activitǎţilor Biroului de Relaţii Internaţionale. 
Termen realizare indicator: anul universitar 2015 - 2016 
o Responsabili: conducerae universității, BRI, Departament Resurse Umane. 

• Obiectiv specific 2):  
Creşterea numǎrului de mobilități Erasmus+ pentru profesori şi alte tipuri de vizite în 
scopuri didactice sau de cercetare. 
Activitatea A). Realizarea de parteneriate strategice cu universitǎţi strǎine pentru a 
dezvolta programe de visiting professor. 

o  Indicatori de performanță  pe termen scurt, mediu și lung: 
- Identificarea de module, cursuri, prelegeri care pot fi predate de profesori strǎini: 1 

prelegere / semestru. 

- Încheierea de acorduri specifice / contracte pentru programul de profesor invitat: 1 
profesor = 1 program. 

- Identificarea de resurse financiare pentru a susţine aceastǎ acţiune. 

10 



 
 
 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013. 
Investeşte în oameni!  

- Monitorizarea profesorilor invitaţi la UVT: crearea unui tablou sinoptic. 
Termen realizare indicator: începând cu anul universitar 2015-2016. 

o Responsabili: Facultǎţi, Biroul Relaţii Internaţionale, Departament Relaţii cu 
Publicul 

• Obiectiv  specific 3):  
Îmbunǎtǎţirea calitǎţii mobilitǎţilor Erasmus+ pentru personalul didactic și diseminarea 
experienţei internaţionale dobândite în cadrul colectivelor din care fac parte. 
Activitatea A) Analizarea mobilitǎţii pentru a arǎta modul în care cunoaşterea şi 
experienţele dobândite sunt benefice pentru UVT. 

o  Indicatori de performanță  pe termen scurt, mediu și lung: 
- Analiza rapoartelor personalului care a beneficiat de mobilitǎţi Erasmus+ . 
- Evidenţierea mobilitǎţii care s-a încheiat cu beneficii nu doar pentru profesori, ci şi 

pentru UVT – realizarea unei sinteze. 
Termen realizare indicator: anual 
o Responsabili: Facultǎţi, Biroul Relaţii Internaţionale, responsabilul Erasmus la 

nivel de UVT. 
Activitatea B) Îmbunǎtǎţirea metodologiei de selecţie a personalului didactic pentru 
programul Erasmus. 

o  Indicatori de performanță  pe termen scurt, mediu și lung: 
- Îmbunǎtǎţirea criteriilor de selecţie: criteriile trebuie sǎ evalueze capacitatea 

potențialului beneficiar de a realiza o mobilitate şi diseminarea 
informaţiei/cunoaşterii dobândite în cadrul mobilitǎţii la întoarcere (criterii 
obligatorii: cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţionalǎ la nivel de C1sau 
C2). 

- Elaborarea unei noi metodologii de selecţie Erasmus pentru personalul didactic. 

- Dezbaterea publicǎ a noii metodologii de selecţie Erasmus pentru personalul 
didactic. 

- Adoptare oficialǎ a noii metodologii de selecţie Erasmus pentru personalul didactic 
Termen realizare indicator: începutul anului universitar 2015-2016. 
o Responsabili: Facultǎţi, Biroul Relaţii Internaţionale, responsabilul Erasmus la 

nivel de UVT. 
  Activitatea C) Dezvoltarea unei politici în domeniul mobilităților cu scopul de a 
îmbunǎtǎţi managementul mobilitǎţii academice şi pentru a promova UVT în strǎinǎtate. 

o  Indicatori de performanță  pe termen scurt, mediu și lung: 
- Identificarea nevoilor potenţiale de formare profesionalǎ ale personalului didactic 

care ar putea fi acoperite prin mobilitǎţi. 

- Identificarea și participarea la Sǎptǎmânilor Internaţionale ale Personalului 

11 



 
 
 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013. 
Investeşte în oameni!  

(International Staff Weeks) cu tematici  care ar putea rǎspunde la aceste nevoi 

- Selectarea personalului conform nevoilor acestuia de formare şi conform criteriilor 
stabilite în metodologia de selectare. 
Termen realizare indicator: mai 2016 
o Responsabili:  Biroul Relaţii Internaţionale, responsabilul Erasmus la nivel de 

UVT. 
ARIA 3: 

Recrutare internaţionalǎ 

• Obiectiv general 1:  
Aplicarea metodelor de marketing în recrutarea internaţionalǎ. 

• Obiectiv  specific 1):  
Îmbunǎtǎţirea comunicǎrii cu mediul academic si de cercetare extern şi promovarea UVT. 
Activitatea A) Crearea unei identitǎţi distincte a universității în promovarea sa. 

o Indicatori de performanță  pe termen scurt, mediu și lung: 
- Elaborarea unui chestionar care se va adresa tuturor membrilor comunitǎţii 

academice pentru a identifica principalele valori, principii şi norme ale educației. 

- Analizarea rezultatelor chestionarelor şi crearea unei identitǎţi (profil) distincte. 
Termen realizare indicator: iunie 2016. 
o Responsabili: Facultǎţi, Biroul Relaţii Internaţionale, Departament Relaţii cu 

Publicul  
Activitatea B) Definirea profilului absolventului Universitǎţii „Valahia”. 

o Indicatori de performanță  pe termen scurt, mediu și lung: 
- Definirea caracteristicilor absolventului de la fiecare program de studii, începând cu 

principalele competenţe oferit de program, atitudini, comportamente etc. 

- Identificarea trǎsǎturilor generale şi specifice ale absolventului UVT . 
Termen realizare indicator: septembrie 2016. 
o Responsabili: Facultǎţi, Departament Relaţii cu Publicul, DSLS. 

Activitatea C) Crearea unei reţele Alumni care poate sprijini campania de promovare a 
UVT. 

o Indicatori de performanță  pe termen scurt, mediu și lung: 
- Crearea unei baze de date cu coordonatele absolvenţilor. 
- Monitorizarea evoluției carierei absolvenţilor. 

- Identificarea absolvenţilor care trǎiesc în strǎinǎtate și desemnarea lor ca 
ambasadori pentru UVT. 
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Termen realizare indicator: permanent. 
o Responsabili: Facultǎţi, Departament IT, Biroul de Orientare în Carierǎ. 

Activitatea D). Realizarea  ”universitǎţii de varǎ” internaţionale - „Valahia”. Scopul este 
de a crea mai multǎ flexibilitate în programele de studii, de a oferi oportunitǎţi pentru 
învǎţare continuǎ, şi de a încuraja recrutarea de talente internaţionale printr-o vizibilitate 
crescutǎ a universitǎţii. 
Modulele trebuie sǎ permiă obținerea de credite transferabile şi – dacǎ se considerǎ cǎ acest 
lucru poate adǎuga la valoarea lor – sǎ fie oferite în colaborare cu universitǎţi strategice 
partenere din strǎinǎtate. 
 

o Indicatori de performanță  pe termen scurt, mediu și lung: 
- Propuneri pentru organizarea de şcoli de varǎ /alte evenimente: 1 şcoalǎ de varǎ / 

an. 

- Publicitate la nivel naţional şi internaţional: publicarea pe website-ul 
Departamentului pentru Studii în Limbi Strǎine, website-ul Univeristǎţii Valahia 
din Târgovişte, mass-media. 
Termen realizare indicator: începând cu vara anului 2015, 
o Responsabili: Departamentul pentru Studii în Limbi Strǎine, Biroul Relaţii 

Internaţionale, Facultǎţi, Departamentul pentru Studii în Limbi Strǎine, 
Departamentul IT. 

ARIA 4: 

Parteneriate 

• Obiectiv general 1: 
Implicare activǎ în dezvoltarea durabilǎ socialǎ, economicǎ şi culturalǎ localǎ, 
regionalǎ, naţionalǎ şi Europeanǎ prin promovarea valorilor culturale universale, în 
armonie cu cerinţele societǎţii  bazate pe cunoaştere. 
• Obiectiv  specific 1): 
Creşterea vizibilitǎţii şi atractivitǎţii Universitǎţii ”Valahia” la nivel naţional şi regional. 
Activitatea A). Dezvoltarea unei politici de parteneriate adaptatǎ la orientarea strategicǎ a 
UVT. 

o Indicatori de performanță  pe termen scurt, mediu și lung: 
- Stabilirea de unor criterii de selecţie parteneriatelor strategice. 
- Elaborarea unui mecanism de evaluare a monitorizǎrii parteneriatelor, pentru a 

evidenţia succesul, calitatea şi beneficiile parteneriatelor în timp 
Termen realizare indicator: anul universitar 2016-2017. 
o Responsabili: Conducerea universității, BRI. 

Activitatea B) Consolidarea legǎturilor cu comunitatea localǎ, regionalǎ şi Europeanǎ. 

o    Indicatori de performanță  pe termen scurt, mediu și lung: 
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- Stabilirea de parteneriate strategice cu instituţii publice pentru a dezvolta proiecte 
comune care sǎ contribuie la promovarea Universitǎţii Valahia din Târgovişte: 
parteneriate cu Biblioteca Judeţeanǎ, parteneriate cu Institutul Cultural Român etc. 

- Organizarea de ateliere în parteneriat cu aceste instituţii pentru a stabili arii de 
interes comun: 1 eveniment / semestru. 
Termen realizare indicator: anul universitar 2015-2016. 
o Responsabili: Facultǎţi, Departament Relaţii cu Publicul. 

Activitatea B). Realizarea unui studiu despre investiţii viitoare, piaţa muncii, motivaţii 
financiare şi cererea de educaţie la nivel naţional. 

o Indicatori de performanță  pe termen scurt, mediu și lung: 
- Implicarea structurilor de management, profesorilor, studenţilor Universitǎţii 

„Valahia” din Târgovişte în implementarea şi realizarea mǎsurilor desemnate în 
strategia de internaţionalizare, continua îmbunǎtǎţire şi optimizare a informaţiei. 

- Organizarea de cursuri de formare sau cursuri de formare culturalǎ deschise 
participǎrii întregului personal interesat. 

- Integrarea continuă a tehnologiilor de informare şi comunicare în predare, învǎţare 
şi cercetare. 
Termen realizare indicator: începând cu anul universitar 2015-2016. 
o Responsabili: Conducerea Universitǎţii „Valahia” din Târgovişte, 

Departamente didactice, Institutul de Cercetare Ştiinţificǎ şi Tehnologicǎ 
Multidisciplinarǎ. 

• Obiectiv general 2: 
Internaţionalizarea colaborǎrilor şi parteneriatelor din domeniile cercetǎrii ştiinţifice, 
dezvoltǎrii, inovaţiei şi transferului tehnologic, prin elaborarea de proiecte 
internaţionale, şi valorificarea şi diseminarea rezultatelor lor pentru a creşte 
competitivitatea zonei de Sud-Muntenia a României şi a contribui la îmbunǎtǎţirea 
nivelului de trai. 
 
• Obiectiv  specific 1)  
Universitatea va avea în vedere ca alianţele strategice să reflecte nevoile şi aspiraţiile 
membrilor centrelor de cercetare și integrarea lor în reţele internaţionale. 
Activitatea A). Identificarea domeniilor cheie de cercetare ştinţificǎ, pentru a asigura 
participarea la competiţii naţionale şi internaţionale, asigurând astfel investiţiile viitoare în 
cercetare. 

o Indicatori de performanță  pe termen scurt, mediu și lung: 
- Creşterea numǎrului de parteneriate internaţionale în domeniul cercetǎrii ştiinţifice. 
- Optimizarea informaţiei de pe website-ul Institutului de Cercetare Ştiinţificǎ şi 

Tehnologicǎ Multidisciplinarǎ: informaţia va fi disponibilǎ în românǎ şi englezǎ. 

- Programarea activitǎţilor de diseminare a informaţiilor despre competiţii de 
14 



 
 
 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013. 
Investeşte în oameni!  

cercetare conform competiţiilor deschise considerate strategice pentru dezvoltarea 
Universitǎţii Valahia din Târgovişte. 
Termen realizare indicator: începând cu anul universitar 2014-2015. 
o Responsabili: Institutul de Cercetare Ştiinţificǎ şi Tehnologicǎ 

Multidisciplinarǎ, centrele de cercetare, Biroul pentru Programe şi Proiecte. 
Activitatea B). Creşterea finanţǎrii cercetǎrii din fonduri internaţionale. Universitatea va 
oferi consiliere despre oportunitǎţi de finanţare, va contribui la pregǎtirea şi asigurarea 
calitǎţii propunerilor de proiecte şi va ajuta la administrarea proiectelor internaţionale 
complexe.  

o Indicatori de performanță  pe termen scurt, mediu și lung: 
- Consiliere despre oportunitǎţile de finanţare, pregǎtirea propunerilor de proiecte.  

Termen realizare indicator: permanent. 
o Responsabili: Institutul de Cercetare Ştiinţificǎ şi Tehnologicǎ 

Multidisciplinarǎ, Centrele de cercetare, Biroul pentru Programe şi Proiecte. 
Activitatea C). Realizarea de acorduri de cooperare adaptate la cerinţele specifice ale 
potenţialilor parteneri. 

o Indicatori de performanță  pe termen scurt, mediu și lung: 
- Determinarea grupurilor de ţǎri / partnerilor ţintǎ pentru parteneriate strategice: 

analiza participǎrii universitǎţii noastre în cel puţin un proiect de cercetare cu 
parteneri din Ţǎrile Baltice. 
Termen realizare indicator: mai-iunie 2015; anul universitar 2015-2016. 
o Responsabili: Institutul de Cercetare Ştiinţificǎ şi Tehnologicǎ 

Multidisciplinarǎ, centrele de cercetare, Biroul pentru Programe şi Proiecte 

• Obiectiv  specific 2):  
Creşterea vizibilitǎţii rezultatelor cercetării științifice prin publicarea de articole în reviste 
cotate sau indexate ISI. 
Activitatea A). Susţinerea profesorilor, studenţilor, şi cercetǎtorilor în publicarea de 
articole ştiinţifice şi participarea la conferinţe cotate sau indexate ISI. 

o  Indicatori de performanță  pe termen scurt, mediu și lung: 
- Creşterea vizibilitǎţii internaţionale a publicaţiilor ştiinţifice ale autorilor afiliaţi 

Universitǎţii Valahia din Târgovişte (articole cotate sau indexate ISI). 

- Creşterea numǎrului de participǎri la conferinţe cotate sau indexate ISI. 
Termen realizare indicator: Raportul Anual de Cercetare. 
o Responsabili: Institutul de Cercetare Ştiinţificǎ şi Tehnologicǎ 

Multidisciplinarǎ, centrele de cercetare, facultǎţi. 

• Obiectiv specific  3):  
Promovarea facilităților/serviciilor oferite de Universitatea Valahia din Târgovişte şi 
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oportunitǎţile sale (programe de studii, proiecte de cercetare, facilitǎţi oferite studenţilor 
români şi internaţionali), organizarea de conferinţe internaţionale. 
Activitatea A). Publicarea programului evenimentelor ştiinţifice naționale și 
internaţionale. 

o  Indicatori de performanță  pe termen scurt, mediu și lung: 
- Conferinţe internaţionale organizate de Universitatea Valahia din Târgovişte: cel 

puţin 3 conferinţe internaţionale / an universitar. 
Termen realizare indicator: Raportul Anual de Cercetare  

o Responsabili: Facultǎţi, Institutul de Cercetare Ştiinţificǎ şi Tehnologicǎ 
Multidisciplinarǎ, centrele de cercetare, Biroul Relaţii Internaţionale. 

• Obiectiv  specific 4):  
Dezvoltarea de programe de formare doctoralǎ internaţionale / interculturale şi 
consolidarea componentei de cercetare în realizarea tezelor doctorale. 
Activitatea A). Actualizarea programelor de formare doctoralǎ. 

o Indicatori de performanță  pe termen scurt, mediu și lung: 
- Corelarea metodologiei de cercetare folositǎ în programele Şcolii Doctorale cu 

metodologiile de cercetare internaţionale: revizuirea curriculelor din punct de 
vedere al „Metodologiei Cercetǎrii”. 

- Iniţierea de programe de co-tutorat adaptate direcţiilor tematice şi cerinţelor de 
eficienţǎ financiarǎ. 
Termen realizare indicator: începând cu anul universitar 2015-2016. 
o Responsabili: Şcoala Doctoralǎ, Institutul de Cercetare Ştiinţificǎ şi 

Tehnologicǎ Multidisciplinarǎ. 
Activitatea B). Consolidarea legǎturii cercetare-educaţie.  

o   Indicatori de performanță  pe termen scurt, mediu și lung: 
- Organizarea de ateliere, seminarii şi alte evenimente ştiinţifice planificate pentru a 

crea legǎturi între cercetare şi educaţie: un eveniment / semestru implicând studenţi, 
coordonatori de doctorat şi invitaţi strǎini. 

- Iniţierea de stagii de cercetare cu scopul de a îmbunǎtǎţi cunoaşterea şi 
competenţele de cercetare: stagii de cercetare pentru un numǎr mare de studenţi. 

- Atragerea unui numǎr mare de doctoranzi în echipe/proiecte universitare de 
cercetare: cel puţin 1 doctorand/ proiect. 
Termen realizare indicator: anii  universitari 2015-2016, 2016-2017. 
o Responsabili: Şcoala Doctoralǎ, Institutul de Cercetare Ştiinţificǎ şi 

Tehnologicǎ Multidisciplinarǎ. 

• Obiectiv general 3: 
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Atragerea celor mai buni cercetǎtori internaţionali într-o etapǎ timpurie a carierelor lor.  
 
• Obiectiv  specific 1):  
Creșterea numărului de doctoranzi internaţionali şi cercetǎtori din strǎinǎtate. 
 
Activitatea A). Eforturi profesionale de recrutare a talentelor din domeniul cercetǎrii din 
strǎinǎtate. 

o    Indicatori de performanță  pe termen scurt, mediu și lung: 
- Oportunitǎţile de carierǎ la Universitatea „Valahia” vor fi promovate pe website, în 

reviste internaţionale şi baze de date, prin utilizarea proactivǎ de reţele 
internaţionale prin intermediul contactelor personale cu doctoranzi şi cercetǎtori 
calificaţi din strǎinǎtate. Universitatea va cǎuta de asemenea sǎ atragǎ, în programe 
de visiting professor, profesori recunoscuţi la nivel internaţional. 
Termen realizare indicator: permanent 
o Responsabili: Şcoala Doctoralǎ, Institutul de Cercetare Ştiinţificǎ şi 

Tehnologicǎ Multidisciplinarǎ. 
Activitatea B). Dezvoltarea bazei de cercetare prin colaborări internaţionale. 

o   Indicatori de performanță  pe termen scurt, mediu și lung: 
- Mobilitate internaţionalǎ pentru cercetǎtorii şi studenţii internaţionali. 

Termen realizare indicator: permanent 
o Responsabili: Şcoala Doctoralǎ, Institutul de Cercetare Ştiinţificǎ şi 

Tehnologicǎ Multidisciplinarǎ. 

Vizibilitate şi branding 
 

Universitatea „Valahia” din Târgovişte, ca universitate modernǎ, are nevoie de un 
portofoliu clar de programe de studiu şi linii de cercetare, de o viziune clarǎ cu privire la 
identitatea sa distinctǎ, un set consistent de valori centrale care sǎ defineascǎ învǎţǎmântul 
şi cercetarea sa într-un mod uşor de recunoscut, şi de o viziune clarǎ şi funcţionalǎ cu 
privire la diseminarea şi aplicarea cunoaşterii în societate. 
De asemenea vom încerca sǎ profitǎm de noul campus şi de poziţionarea noastrǎ ca jucǎtor 
internaţional cu rǎdǎcini adânci în regiunea noastrǎ. Aceasta nu numai cǎ dǎ universitǎţii 
noastre caracterul sǎu, ci îi oferǎ şi oportunitǎţi de dezvoltare în viitor. 
Existǎ de asemenea un numǎr de caspecte pe care le putem îmbunǎtǎţi şi pe baza cǎrora 
putem construi. Vom analiza punctele noastre forte în cercetare, care ne-au ajutat sǎ ne 
construim o reputaţie internaţionalǎ, şi viziunea noastrǎ educaţionalǎ.  
O bunǎ strategie este o combinaţie între continuarea politicilor existente care au succes şi 
realizarea de schimbǎri acolo unde este necesar.  
Ţinând cont de acest acest lucru, încercǎm sǎ valorizǎm identitatea şi misiunea noastrǎ 
curentǎ şi în acelaşi timp facem eforturi sǎ ne profilǎm mai clar. 
În cercetarea științifică, ne vom concentra mai mult pe punctele noastre forte, cum ar fi 
cercetarea disciplinarǎ de înaltǎ calitate şi abordarea multidisciplinarǎ. 
În acelaşi timp, ne vom concentra mai îndeaproape pe oferta educațională. Alegem un 
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concept educaţional unitar şi clar pentru toatǎ universitatea şi programe de studii menite sǎ 
dea studenţilor noştri un sentiment larg al conştiinţei sociale.  
În cǎutarea valorizǎrii - una dintre sarcinile noastre centrale - intenţionǎm sǎ ne 
intensificǎm interacţiunea cu mediul în care funcționează universitatea, cu absolvenţii şi cu 
alte pǎrţi interesate. În cadrul acestui obiectiv, ne strǎduim sǎ devenim o universitate 
întreprinzǎtoare, orientatǎ spre exterior, deschisǎ cǎtre parteneriate strategice. 
Optǎm sǎ devenim o universitate mai suplǎ şi mai competitivǎ. Scopul este de a crea o 
organizaţie mai flexibilǎ şi mai transparentǎ în care angajaţii noştri să simtă cǎ fac parte 
dintr-un întreg cu efecte de sinergie. 
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