Raport de implementare

Proiect FDI 2020 – 0571
Domeniul 2 - Internaționalizarea învățământului superior din România
Titlul proiectului „Do Internal changes for Better Ex-Changes”
Buget total: 430.601,94 lei (FDI 358.758,73 lei + cofinanțare 71.843,21 lei)

Scopul
proiectului:
Activitățile prevăzute în acest proiect sunt complementare activităților din cadrul Alianței CIVIS
și sprijină procesul de internaționalizare al UB, având ca scop creșterea vizibilității UB pe plan
internațional și dezvoltarea de parteneriate și proiecte internaționale, nevoia de creștere a
gradului de internaționalizare fiind dublată de necesitatea de dezvoltare a mecanismelor interne.
Obiectivele proiectului:
Acest proiect a fost conceput ca o continuare a activităților celor 4 proiecte de dezvoltare
instituțională derulate în Universitatea din București (CNFIS-FDI-2016-0070, CNFIS-FDI-20170665, CNFIS-FDI-2018-0120, CNFIS-FDI-2019-0444) și atingerea obiectivelor de
internaționalizare ale UB, după cum urmează:
1. creșterea vizibilității UB la nivel național și internațional
2. dezvoltarea capacității instituționale de internaționalizare
3. extinderea parteneriatelor internaționale
4. integrarea academică și socială a studenților internaționali.
Activități derulate și rezultate:
Prezentul proiect a vizat atingerea obiectivelor de internaționalizare ale Universității din
București,respectiv:
1. Creșterea vizibilității UB la nivel național și internațional: în contextul pandemiei de COVID19, promovarea UB la târguri internaționale de educație a avut loc virtual, de asemenea și
participările la seminarii/workshop-uri/conferințe internaționale a avut loc online, cu plata
taxelor de participare ca membru. Au fost realizate și actualizate materiale promoționale și de
promovare a programelor de studii ale Universității din București, materiale realizate în limba
engleză.

2. Dezvoltarea capacității instituționale de internaționalizare: cursurile de limba engleză pentru
administrația Universității din București au continuat în regim virtual, cu participarea angajaților
care interacționează cu străini (studenți și cadre didactice). Din cauza pandemiei, schimbul de
experiență al personalului nu a putut fi realizat în mod fizic, ci prin participarea acestora la
întâlniri virtuale organizate de diverse asociații internaționale și parteneri din străinătate.
3. Extinderea parteneriatelor internaționale: s-au efectuat demersuri online pentru încheierea de
noi acorduri de colaborare și valorizarea celor existente, în scopul intenfisicării mobilităților
internaționale.
4. Integrarea academică și socială a studenților internaționali: pentru o mai bună adaptare a
studenților străini în mediul academic și social din UB s-au continuat activitățile pentru
realizarea unui alt capitol din manualul de învățarea limbii române pentru studenți străini (nivel
B2), început în cadrul proiectului FDI 2019. În contextul pandemiei de COVID-19, studenții
străini au beneficiat de consiliere online oferită de angajații Direcției Relații Internaționale și a
Direcției Cămine-Cantine și Activități Studențești, pentru rezolvarea problemelor administrative,
dar și de consiliere psihologică, cu ajutorul angajaților Direcției de Consiliere și Orientare pentru
Carieră. Sesiunile de informare și orientare dedicate studenților internaționali, dar și evenimente
academice și sociale, s-au derulat în format virtual, cu sprijinul asociațiilor de studenți și al
cadrelor didactice din facultăți.
Deși pandemia de COVID-19 a afectat extrem de mult derularea activităților propuse inițial,
astfel încât nu au mai fost posibile mobilitățile fizice și organizarea evenimentelor internaționale
programate la început de proiect, toate acțiunile au fost transferate în mediul virtual, cu scopul de
a atinge obiectivele propuse și de a îndeplini scopul proiectului.
Implementarea și derularea acestor activități au fost realizate de membrii Direcției Relații
Internaționale a Universității din București, în colaborare cu alte structuri administrative din
universitate (Direcția Comunicare, Relații Publice și Marketing, Direcția Secretariat General,
Direcția Cămine-Cantine și Activități Studențești, Departamentul de Managementul Calității
ș.a.). La acest demers se adaugă factorii responsabili de internaționalizare de la nivelul
facultăților, cadrele didactice cu experiență și implicare în colaborarea internațională, asociațiile
de studenți din Universității din București.
Activitățile și evenimentele propuse în acest proiect au sprijinit și au continuat procesul de
integrare academică și socială a studenților internaționali demarat în proiectele FDI anterioare și
au asigurat creșterea vizibilității Universității din București la nivel intern și internațional, în
scopul atragerii de studenți străini și a dezvoltării de proiecte comune (academice și de cercetare)
în comun cu parteneri internaționali. Universitatea din București își propune să continue în anii
următori seria de evenimente și activități pe tema internaționalizarii, în vederea extinderii
procesului de internaționalizare al universității, creșterii vizibilității pe plan internațional și
integrării anuale a studenților internaționali în viața academică și socială din UB.

