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RAPORT TEHNIC  

al proiectului nr. CNFIS – FDI – 2020 – 0094  cu titlul 

Calitate, educație și dimensiune internațională la Dunărea de Jos, UGAL20 

(cuantificarea rezultatelor și gradul de atingere a indicatorilor asumați) 

 

A1. Prezentarea ofertei educaționale a UDJG la manifestări specifice. Schimburi de 

bune practici cu universitățile cu care UDJG are relații de tradiție și stabilirea unor 

contacte noi. Actualizarea platformei studyinromania.ro. 

În cadrul acestei activități s-au realizat indicatorii propuși astfel: 

- au fost realizate consultări cu colegi de la universități din țară cu care avem colaborări de 

tradiție;  

- a fost upgradat site-ul https://www.studyinromania.gov.ro cu ultimele programe de 

studii ce au primit autorizare provizorie de la ARACIS. 

 

A2. Asigurarea accesului la publicații științifice de valoare și a participării la conferințe 

internaționale de anvergură a membrilor corpului academic ai UDJG. 

Stadiul implementării: 

- au fost publicate peste 10 de articole în reviste cotate WoS; 

- au fost achitate taxe ARACIS pentru două programe de studii: Medicină în limba 

engleză (cererile pentru acest domeniu din partea candidaților internaționali fiind 

extrem de mare); program de licență – Traducere si interpretare (Ro – En – Fr) la 

Facultatea Transfrontalieră ce va funcționa la Chișinău, Republica Moldova; 

- s-a plătit taxa de membru a Universității ”Dunărea de Jos” din Galați în rețeaua de 

întreprinderi simulate EUROPEAN PEN International; 

https://www.studyinromania.gov.ro/
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- s-a plătit taxa de membru a Universității ”Dunărea de Jos” din Galați în Round 

University Ranking 2021. 

 

A3. Organizarea în cadrul proiectului a unor cursuri de perfecționare în limbi de 

circulație internațională (engleza și italiana). 

În cadrul acestei activități au fost organizate 2 module de cursuri de perfecționare în limba 

engleză. Cursanții au parcurs 2 module pe niveluri diferite: 

- Curs de limba engleză, nivel B1 și B2, 30 de participanți. 

- Curs de limba italiană, nivelurile A2 și B1, 24 de participanți. 

 

A4. Creșterea prezentei UDJG în mediul online și în mass media, precum și prin 

intermediul materialelor cu caracter informativ și de publicitate. 

În cadrul acestei activități au fost realizate: 

- broșura de prezentare a Universității și a programelor de studii, tipărită in 200 de 

exemplare; 

- kit-uri publicitare (mape, pixuri, CD-uri) – 200 de seturi; 

- a fost realizata traducerea site-ului universității în limba arabă și s-a creat domeniul 

www.ar.ugal.ro; 

- au fost realizate emisiuni la televiziune și radio. 

 

A5. Stimularea participării cadrelor didactice, cercetătorilor și studenților UDJG la 

mobilități internaționale.  

În cadrul acestei activități au fost realizați și depășiți toți indicatorii propuși. S-au realizat:  

- 2 studii și 2 seminarii referitoare la contribuția adusă de comunitatea academică la 

creșterea vizibilității internaționale a UGAL; 

- acordarea de premii în bani celor mai buni studenți ce au participat la mobilități 

Erasmus. Au fost premiați 12 studenți (2 premii I, 2 premii II, 2 premii III si 6 

mențiuni). 

 

http://www.ar.ugal.ro/
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A6. Internaționalizarea prin intermediul extensiunilor universității din R. Moldova, 

Ucraina și Italia. 

- s-au realizat 2 seminarii cu prezentarea impactului învățământului la nivel de 

licență și masterat la nivelul extensiunilor universității; 

- datorită condițiilor create de pandemie, vizitele au fost înlocuite cu realizarea unor 

studii asupra evoluției învățământului transfrontalier la nivel de licență și masterat (2 

rapoarte). 

 

A7. Armonizarea și aplicarea principiilor internaționalizării la nivelul departamentelor 

și facultăților. Impactul acestora in strategia de dezvoltare a universității. 

- s-au realizat o analiza, un raport, un studiu, 2 seminarii; 

- cu sprijinul proiectului s-a organizat conferința internațională Conférence 

Internaționale Francophone ”La famille au XXI siecle”. Conferința s-a desfășurat 

online în data de 5 dec. 2020.  

 

A8. Managementul si implementarea proiectului.  

Au fost atinși toți indicatorii și toate rezultatele propuse in cererea de finanțare.  
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	- au fost realizate consultări cu colegi de la universități din țară cu care avem colaborări de tradiție;
	- a fost upgradat site-ul https://www.studyinromania.gov.ro cu ultimele programe de studii ce au primit autorizare provizorie de la ARACIS.

