
Proiect nr. CNFIS-FDI-2021-0523 
Titlul proiectului: “Online education during pandemic times. Acting nationally, teaching 

internationally" 

Domeniul 2 - Internaționalizarea învățământului superior din România 

 

Buget alocat: 434.975 lei (FDI 360.000 lei + cofinanțare 74.975 lei) 

Buget absorbit: 434.771,72 lei (FDI 359.489,72 lei + cofinanțare 75.282 lei) 

 

Scopul proiectului  

Activitățile prevăzute în acest proiect au fost complementare celor din cadrul Alianței de 

universități europene CIVIS, din care UB face parte, și au sprijinit procesul de internaționalizare 

al UB, având ca scop dezvoltarea capacității de internaționalizare în contextul pandemic și 

creșterea vizibilității UB pe plan internațional, adaptând procesele interne la provocările cauzate 

de restricțiile globale. 

 

Obiectivele proiectului  

Acest proiect este conceput ca o continuare a activităților celor 5 proiecte de dezvoltare 

instituțională derulate în UB în perioada 2016-2020 și  vizează atingerea obiectivelor de 

internaționalizare ale UB, respectiv: 

O1. creșterea vizibilității UB la nivel național și internațional  

O2. dezvoltarea capacității instituționale de internaționalizare 

O3. extinderea parteneriatelor internaționale  

O4. integrarea academică și socială a studenților internaționali. 

Obiectivele propuse în acest proiect au fost atinse într-o foarte mare proporție, mai puțin 

organizarea evenimentelor prevăzute cu prezență fizică sau cele care vizau deplasarea la 

evenimente în străinătate și care nu au putut fi derulate din cauza restricțiilor impuse de pandemia 

COVID19. 

 

Activități derulate și rezultate: 

 

În cadrul proiectului au fost indepliniți următorii indicatori: 

 

Obiectivul nr. 1: creșterea vizibilității UB la nivel național și internațional 

R2- A1.2, A4.4: au fost elaborate și publicate materialele de promovare ale UB în limba engleză: 

broșura de prezentare a UB (incusiv a programelor de studii în limbi străine) și pliante de 

promovare a facultăților. 

 

R3-A1.3: A fost realizată traducerea conținutului paginii de internet a UB și actualizarea 

prezentărilor în limba engleză a programelor de studii, atât pe site-ul central cât și pe paginile web 

ale facultăților. 



 

R4-A1.4: Au fost actualizate informațiile despre programele de studii ale UB pe platformele Study 

in Romania, StudyPortals, Keystone Academic.  

 

R5-A1.5.1: Cursul CHAUB21 s-a finalizat cu organizarea unui simpozion internațional de 

cercetare în data de 24 iulie 2021 cu titlul “2021 CHANCE Romania Undergraduate Research 

Symposium”. Cursul CHAUB21 (Global conservation: environmental challenges facing the 

Danube river - a summer course under the Chance Program and UB umbrella) a fost elaborat de 

UB în colaborare cu Penn State University (PSU) pentru a dezvolta inițiative educaționale pe 

termen lung, prin instruirea internațională a studenților în biologia conservării și durabilitatea 

globală. Cursul s-a desfășurat după curricula CHANCE (Connecting Humans and Nature 

through Conservation Experiences), program interdisciplinar acreditat în știința mediului. 

Programul internațional a vizat aplicații practice în diferite regiuni ale țării (deltă, mare, munte, 

zone urbane), timp de 3 săptămâni (în perioada 8-25 iulie 2021) în laboratoarele UB, Delta Dunării, 

Piatra Craiului cât și în stațiunile de cercetare ale UB, la care au participat 13 studenți UB, 10 

mentori români, cadre didactice și cercetători ai UB, aparținând Facultații de Biologie, Geografie 

și Chimie și 2 specialiști/mentori de la PSU. 

 

R6-A1.5.2: În perioada 11-26 septembrie 2021 a fost organizată școala de vară cu titlul “The 

Archaeology of Death: technical and historical problems and issues of archaeothanatology and 

the burials excavation”, realizată de UB prin Laboratorul de Arheologie “Dinu Theodorescu”, în 

colaborare cu 3 universități partenere ale Alianței CIVIS, respectiv Universitatea Aix-Marseille 

(AMU), Universitatea Liberă din Bruxelles (ULB) și Universitatea Națonală și Kapodistriană din 

Atena (NKUA). Școala de vară a avut loc la Beidaud (cu baza în Baia, jud. Tulcea), cu o parte 

practică în microzona arheologică Beidaud și o parte teoretică online (totalizând 9 cursuri de 

specialitate). Cursurile au fost oferite de 3 cadre didactice (prezență fizică: 2 din cadrul UB, 1 din 

cadrul AMU, prezență online: 2 din NKUA și 1 din ULB) și au participat fizic 8 studenți (5 din 

UB și 3 din AMU și ULB). Principala activitate din cadrul școlii de vară a fost cercetarea 

arheologică, desfășurată în cadrul unuia din cele patru situri a căror responsabilitate științifică este 

deținută de UB în microzona arheologică Beidaud, respectiv necropola tumulară. Acolo a fost 

cercetat Tumulul 1, în care au fost identificate și cercetate până în prezent șapte complexe funerare, 

dintre care cinci de incinerație și două de inhumație. Rezultatele școlii de vară vor fi diseminate 

sub forma unui raport de săpătură publicat într-un periodic BDI. 

 

Obiectivul nr. 2: dezvoltarea capacității instituționale de internaționalizare 

R8-A2.2: A fost realizată îmbunătățirea platformei de admitere pentru străini, funcțională pentru 

admiterea studenților străini în sesiunile din iulie și septembrie 2021. 

 

R9-A2.3: A fost demarată seria a patra de cursuri de limbi străine pentru personalul UB (4 grupe 

de nivel intermediar la cursul de limba engleză și 2 grupe la cursul de limba franceză). 

 

Obiectivul nr. 3: extinderea parteneriatelor internaționale 

R12-A3.2: Au fost demarate discuțiile privind extensia UB la Chișinău, în colaborare cu. În luna 

iulie 2021, delegația oficiala a UB a vizitat Universitatea de Stat din Moldova, cu scopul de 



participare la evenimentul de decernare a diplomelor primei promoții de absolvenți ai programelor 

double-degree încheiate între UB (Facultățile de Filosofie și Istorie) și USM. Cu această ocazie au 

fost dezbătut și planul de acțiuni privind dezvoltarea colaborărilor dintre cele două instituții 

(organizarea altor programe double-degree, extensia UB). 

 

Obiectivul nr. 4: integrarea academică și socială a studenților internaționali 

R12-A4.1, A4.2, A4.3: În luna septembrie 2021, au fost organizate 4 sesiuni online de informare 

pentru studenții străini, în cadrul unui pachet de informare numit „WELCOME TO ROMANIA! 

Virtual Pre-Package for International Students”, care a cuprins urmatoarele secțiuni: „Living and 

studying as a foreign student. Challenges and satisfactions”, “Break the Ice! Romanian for 

Beginners”, “Welcome to Romania and Bucharest! A Virtual Tour”, “Intercultural 

Communication. Breaking Stereotypes”. 

 

 

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. 
 

 


