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RAPORT DE IMPLEMENTARE 

 

Scopul proiectului „Dezvoltarea și consolidarea relațiilor internaționale ale UCB”, Cod 

CNFIS-FDI-2020-0633, a fost dezvoltarea și consolidarea relațiilor internaționale ale UCB prin continuarea 

activităților desfășurate în cadrul proiectelor anterioare și implementarea unor noi activități care să contribuie la 

creșterea și menținerea standardelor ridicate în domeniul internaționalizării la nivelul UCB Târgu-Jiu. 

Obiectivul general al proiectului s-a raportat la creșterea și menținerea standardelor ridicate în domeniul 

internaționalizării în cadrul UCB. 

Pentru atingerea acestui obiectiv, au fost stabilite și o serie de obiective specifice, respectiv: 

O1. Creșterea vizibilității internaționale a UCB prin dezvoltarea de colaborări și parteneriate internaționale, 

participarea la conferințe științifice internaționale, menținerea actualizată a site-ului web în limba engleză; 

O2. Îmbunătățirea serviciilor pentru studenții internaționali și personalul academic internațional prin dezvoltarea 

unui centru multicultural, a unor Erasmus Corner în fiecare sediu al UCB și dezvoltarea unui kit informațional 

care să fie distribuit acestora în vederea desfășurării mobilităților Incoming și Outgoing, dar și în cazul participării 

la conferințe științifice educaționale; 

O3. Continuarea aplicării Strategiei de internaționalizare a universității prin susținerea activităților de promovare 

a UCB la nivel regional, național și internațional (promovare în mediul virtual, elaborare și transmitere 

comunicate de presă); 

O4. Promovarea ofertei educaționale și a oportunităților oferite de UCB prin realizarea unui material video; 

O5. Stimularea mobilității internaționale a membrilor comunității academice din UCB: asigurarea accesului 

studenților non-mobili la experiențe internaționale (internaționalizarea acasă) prin organizarea evenimentului 

International Week in UCB – IIIrd edition și dezvoltarea competențelor de comunicare ale cadrelor didactice 

într-o limbă de circulație internațională. 

Pentru atingerea acestor obiective s-a stabilit un set de indicatori: 

Indicator 1. Materiale de promovare a UCB -R1-A2, A5, A6, A7. Ghidul studenților străini (100buc.), pliante 

(200buc.), afișe (100buc.), pixuri (100buc.), mape (1 00buc.), block-notesuri (100buc.), broşuri de prezentare 

(100buc.); roll-up-uri (7buc.); stick-uri (100buc.); agende personalizate (200 buc.); genți laptop (100 buc); semn 

de carte magnetic (100 buc.). 

Indicatorul a fost realizat integral. 

Indicator 2. Promovare activități propuse în cadrul proiectului 

Indicator realizat. Au fost contractate servicii pentru elaborarea și realizarea materialelor de promovare.  

R2.1- A3: 2 comunicate de presă transmise în vederea creșterii vizibilității activităților din proiect și a UCB pe 

plan local,regional și național. 
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Au fost elaborate 3 comunicate de presă: International Week (comunicat preluat de mass-media locală); 

inaugurare centru multicultural și rezultate atinse prin desfășurarea proiectului, transmise pentru prezentarea 

rezultatelor obținute prin implementarea proiectului. 

Indicator3. Realizarea unui material video de promovare a UCB  

R3.1-A4 1 material video; A fost realizat un film de promovare a UCB și 4 spoturi publicitare pentru fiecare 

facultate. În plus, a fost contractată și promovarea centrului multicultural cu o televiziune cu arie de acoperire 

națională.  

Indicator 4. Organizare curs de limba engleză pentru cadrele didactice din UCB – 

R4.1-A5.1. min. 20 cadre didactice. Indicator depășit: s-au organizat 2 grupe pentru nivel începători și o grupă 

pentru nivel mediu. 

Indicator 5.  Realizarea materialelor necesare organizării și desfășurării evenimentului International Week în 

UCB – IIIrd Edition. 

R5.1-A7: 25 de formulare de înscriere, 25 programe ale evenimentului, 25 de certificate de participare, 25 

chestionare de satisfacție; au fost elaborate toate materialele necesare; în plus, au fost completate certificate de 

participare pentru toți participanții. 

R5-A7: 20 cadre didactice și studenți din UCB, participanți la IW. 

Au participat 13 cadre didactice, cercetători și personal administrative din străinătate; 16 cadre didactice, 4 

membri ai personalului auxiliar didactic și nedidactic, 8 studenți, 9 cadre didactice din învățământul 

preuniversitar. 

R5.3-A7: 5 participanți la International Week din rândul partenerilor străini și a posibililor colaboratori 

identificați; indicatorul a fost depășit, înregistrându-se un număr de 13 participanți din străinătate. 

Indicator 6 - Dezvoltarea centrului multicultural si a Erasmus Corner la nivelul fiecărei componente. 

Indicator îndeplinit. Un centru multicultural și 5 Erasmus Corner. 

Indicator 7 - Participare conferințe științifice internaționale: Taxe de participare pentru 4 cadre didactice; au fost 

plătite 4 taxe de participare pentru 5 cadre didactice;  

R7.1-A6: 2 conferințe științifice internaționale –  s-a participat la 3 conferințe internaționale. 

Din analiza rezultatelor propuse și a celor obținute, se constată atingerea obiectivelor, obținerea și chiar 

depășirea indicatorilor proiectului. Consideram ca sumele alocate de MEC au contribuit semnificativ la 

dezvoltarea și menținerea unor standarde ridicate în domeniul internaționalizării la nivelul Universității 

„Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu. 
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