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Raport tehnic final 

al proiectului CNFIS-FDI-2022-0369 cu titlul 

Internaţionalizare academică și socială a studenţilor la Universitatea „Dunărea de Jos” 

din Galaţi, IDEI (UGAL)22 

(cuantificarea rezultatelor și gradul de atingere a indicatorilor asumaţi) 

 

 

Prin implementarea proiectului de dezvoltare instituţională Internaţionalizare academică și 

socială a studenţilor la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi – IDEI (UGAL)22, cod CNFIS-

FDI-2022-0369, finanţat din fondul de dezvoltare instituţională FDI 2022, Universitatea „Dunărea de 

Jos” din Galaţi și-a asumat atingerea a 4 obiective și obţinerea unor rezultate asociate, acestea fiind 

îndeplinite în proporţie de 100%. 

 

Pentru atingerea obiectivului O1. Promovarea ofertei educaţionale disponibile în limbi de 

largă circulaţie internaţională în vederea creșterii numărului de studenţi internaţionali, au fost 

realizate următoarele activităţi: 

A1.1. Promovarea ofertei educaţionale a UDJG la târguri educaţionale, prin încheierea unor 

acorduri cu universităţi/centre de cercetare și prin derularea de schimburi de bune practici și a unor 

campanii pe paginile de social media 

A1.2. Dezvoltarea conţinutului website-ului universităţii, traducerea în limba germană și 

actualizarea programelor de studii pe platforma studyinromania.ro 

A1.3. Creșterea vizibilităţii UDJG prin derularea unei campanii de promovare în mediul on-

line și în mass-media a programelor de doctorat 

 

și s-au obţinut următoarele rezultate asumate: 

 

1. S-a realizat traducerea conţinutului website-ului universităţii în limba germană; 

2. S-a realizat actualizarea informaţiilor disponibile pe platforma studyinromania.gov.ro; 

3. Au fost publicate articole în mass-media on-line, iar directorul de proiect a participat în 

cadrul unei emisiuni radio-TV, derulându-se astfel, în cadrul proiectului, o campanie de 

promovare pentru creșterea vizibilităţii activităţilor didactice și știinţifice ale membrilor 

comunităţii academice a UDJG; 

4. A fost organizată, în format online, a doua ediţie a conferinţei știinţifice internaţionale 

UGAL – Dialoguri știinţifice și culturale, în cadrul căreia au conferenţiat personalităţi 

internaţionale din diverse domenii știinţifice și culturale; 

5. S-a realizat și s-a multiplicat, în 200 de exemplare, o broșură cu 40 de pagini color, în 

limba engleză, disponibilă și online, pentru prezentarea laboratoarelor didactice și de 

cercetare în care își desfășoară activitatea cadrele didactice, cercetătorii și doctoranzii 

UDJG; 

6. A fost realizat un kit informativ destinat promovării instituţiei și atragerii de potenţiali 

studenţi și/sau cadre didactice internaţionale, care a fost distribuit, în 200 de exemplare, 

la evenimentele organizate în cadrul proiectului sau în cadrul vizitelor desfășurate la 

instituţii din ţară și străinătate. Astfel, au fost realizate, 200 de broșuri cu 40 de pagini 

color, 200 de memorii USB 32GB personalizate, 200 de pixuri personalizate și 200 de 

rucsacuri personalizate.  

7. Membrii echipei proiectului au participat la un târg educaţional organizat de UDJG pentru 

prezentarea/promovarea ofertelor educaţionale ale facultăţilor universităţii și au fost 

https://www.de.ugal.ro/
https://studyinromania.gov.ro/
https://internationalizare.ugal.ro/index.php/en/news
https://internationalizare.ugal.ro/index.php/en/events/ugal-scientific-and-cultural-dialogues
https://internationalizare.ugal.ro/images/2022/12/brosura.pdf
https://internationalizare.ugal.ro/images/2022/12/brosura.pdf
https://www.ugal.ro/anunturi/stiri-si-evenimente/11432-3-000-de-elevi-prezenti-la-targul-educational-student-udjg-de-la-galati
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premiaţi elevii, în cadrul tombolei organizatorilor, cu kit-uri informative (broșură de 

prezentare, pix, stick, rucsac personalizat); 

8. Au fost dezvoltate/actualizate paginile media de socializare ale instituţiei: Twitter, 

Instagram, VK și a canalelor Youtube și Wikipedia; 

9. Au fost realizate vizite pentru schimburi de bune practici la parteneri tradiţionali ai 

universităţii (Universitatea Politehnica din București, Universitatea Transilvania din 

Brașov, Warsaw University of Life Sciences din Polonia); 

10. Au fost iniţiate noi contacte internaţionale  pentru extinderea reţelei de parteneri în 

domeniile cultural, educaţional și știinţific, prin încheierea a două noi acorduri 

internaţionale cu Warsaw University of Life Sciences din Polonia și University of 

Ljubljana din Slovenia. 

 

Pentru atingerea obiectivului O2. Stimularea și susţinerea mobilităţii internaţionale a 

studenţilor, cercetătorilor și a cadrelor didactice ale universităţii, în vederea creșterii gradului de 

internationalizare și a capacităţii de CDI, au fost realizate următoarele activităţi: 

A2.1. Asigurarea accesului la conferinţe internaţionale, prin plata taxelor de publicare/ 

participare 

A2.2. Organizarea și desfășurarea de cursuri de formare în limba engleză de nivel A2 și B1, 

pentru studenţii din UDJG 

A2.3. Susţinerea participării studenţilor și a cadrelor didactice UDJG la mobilităţi naţionale 

și internaţionale 

 

și s-au obţinut următoarele rezultate asumate: 

 

1. Au fost susţinute accesul la publicaţii știinţifice internaţionale și participarea la conferinţe 

internaţionale pentru cadrele didactice din UDJG prin plata a 2 taxe de participare la 

conferinţe internaţionale (ASME și Modtech) și taxa de publicare a unui articol într-un 

jurnal internaţional cu factor de impact și prin susţinerea a 3 mobilităţi internaţionale 

(Polonia și SUA); 

2. A fost stimulată participarea studenţilor și cadrelor didactice la activităţi de cercetare în 

colective internaţionale și au fost premiaţi 3 studenţi de la 3 facultăţi ale universităţii; 

3. A fost susţinută mobilitatea internaţională a celor 3 studenţi premiaţi, la Universitatea din 

Varșovia, pentru realizarea de schimburi internaţionale de bune practici în domeniul 

educaţiei și cercetării știinţifice; 

4. Au fost organizate, prin intermediul DFCTT, două cursuri de formare profesională, limba 

engleză nivelurile A2 și B1 și au fost eliberate 42 de certificate de absolvire cadrelor 

didactice și studenţilor care au participat la cursuri și au promovat examenul final. 

 

Pentru atingerea obiectivului O3. Îmbunătăţirea serviciilor pentru studenţii internaţionali și 

pentru cadrele didactice internaţionale prin internaţionalizarea curriculei, au fost realizate următoarele 

activităţi: 

A3.1. Internaţionalizarea curriculei și facilitarea accesului studenţilor internaţionali la aceasta, 

prin traducerea conţinutului 

A3.2. Dezvoltarea aplicaţiei mobile a UDJG cu informaţii relevante pentru studenţii 

internaţionali. 

 

și s-au obţinut următoarele rezultate asumate: 

 

https://twitter.com/UDJGalati
https://www.instagram.com/universitateagalati/
https://vk.com/public196509963
https://ro.wikipedia.org/wiki/Universitatea_%E2%80%9EDun%C4%83rea_de_Jos%E2%80%9D_din_Gala%C8%9Bi
https://www.asme.org/
https://www.modtech.ro/
https://internationalizare.ugal.ro/images/2022/12/1/Regulament.pdf
https://internationalizare.ugal.ro/index.php/en/events/mobilitati-internationale-studenti
https://internationalizare.ugal.ro/index.php/en/events/curs-de-formare-continua-lb-engleza-a2
https://internationalizare.ugal.ro/index.php/en/events/curs-de-formare-continua-lb-engleza-b1
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1. Au fost traduse în limba engleză 6 note de curs, ce au fost postate pe website-urile 

facultăţilor, pentru studenţii incoming; 

2. S-a iniţiat introducerea în planul de invăţământ de la 13 programe de masterat a cursului 

Comunicare în limba engleză tehnică (English for Technical Communication) începând 

cu anul universitar 2023-2024, iar planurile de învăţământ ale acestor programe de studii 

au fost modificate; 

3. S-a realizat îmbunătăţirea aplicaţiei mobile a universităţii pentru sistemul Android 

(disponibilă în Magazin Play), care conţine informaţii actualizate despre admiterea la 

UDJG, mobilităţile Erasmus și relaţiile internaţionale. Aplicaţia a fost compatibilizată cu 

alte sisteme de operare; 

4. S-a actualizat conţinutul website-ul proiectului www.internationalizare.ugal.ro. 

 

 

Pentru atingerea obiectivului O4. Adaptarea și armonizarea politicilor și activităţilor 

instituţionale cu Planul strategic al UDJG, au fost realizate următoarele activităţi: 

A4.1. Promovarea și susţinerea la nivelul departamentelor a conceptului de „internaţionalizare 

a învăţământului superior” 

A4.2. Participarea în consorţii universitare internaţionale și menţinerea statutului UDJG de 

membru 

A4.3. Realizarea unor lucrări de amenajare, lucrări de arhitectură și sanitare, în vederea 

asigurării unor condiţii optime pentru activităţile de internaţionalizare 

 

și s-au obţinut următoarele rezultate asumate: 

 

1. S-au organizat 2 întâlniri cu cadrele didactice și studenţii pentru identificarea modalităţilor 

eficiente de internaţionalizare a programelor de studii (licenţă, masterat, doctorat) și a 

potenţialului de atragere a studenţilor internaţionali la studii în cadrul UDJG și a zonelor 

prioritare de interes pentru recrutarea de studenţi internaționali; 

2. S-a iniţiat introducerea limbii engleze tehnice ca disciplină de studiu la programe de 

masterat și a fost susţinută necesitatea efectuării de mobilităţi internaţionale de către cadre 

didactice și studenţi, pentru crearea unor conexiuni cu centre universitare renumite, în 

scopul dezvoltării unor relaţii de colaborare în domeniile didactic și de cercetare 

știinţifică; 

3. Au fost plătite taxele de membru, pentru anul 2022, a UDJG în 3 consorţii universitare 

internaţionale (Black Sea, Agenţia Universitară a Francofoniei și European Language 

Council) 

4. Au fost realizate lucrări și s-au achiziţionat echipamente media pentru amenajarea a două 

spaţii didactice în care se vor desfășura și activităţi de internaţionalizare cu studenţi 

români și străini si au fost realizate achiziţii pentru dotarea sălii de spectacole 

internaţionale Aula „Al. I. Cuza” (Facultatea de Arte). 

 

În cadrul activităţii Managementul și implementarea proiectului, a fost monitorizat 

modul/gradul de realizare a rezultatelor proiectului și atingerea indicatorilor, au fost elaborate o 

programare a activităţilor, o listă de livrabile, un raport intermediar tehnico-financiar și un raport 

tehnic final.În plus, a fost elaborat un plan de achiziţii și au fost organizate ședinţe de lucru cu membrii 

echipei proiectului. 

https://dcfm.ugal.ro/index.php/membri/2-uncategorised/45-tabacaru-aurel
https://www.ugal.ro/informatii/informatii-publice/hotarari/hotarari-senat/96-hotarari-senat-2022/11561-hotarare-de-senat-nr-355-8-decembrie-2022
http://www.internationalizare.ugal.ro/
https://bsun.org/pages/members/members.php
https://www.auf.org/les_membres/nos-membres/nos-membres/universite-dunarea-de-jos-de-galati/
https://www.celelc.org/our-members/
https://www.celelc.org/our-members/

