
Implementarea strategiei instituționale de 
internaționalizare a UTM, 2019-2023. 
Perioada: 27.11.2018 - 26.11.2019



Strategia de internaționalizare:

 Elaborată în cadrul proiectului Elevate;

 Aprobată la 27.11.2018, procesul verbal nr. 4;

 5 priorități:

• Internaționalizarea programelor academice și a 
curriculei;

• Internaționalizarea cercetării științifice și cooperarea 
pentru dezvoltarea de înaltă calitate;

• Deschiderea UTM spre mediul internațional;

• Mobilitatea internațională;

• Recrutarea internațională.



Prioritatea 1. Internaționalizarea programelor 
academice și a curriculei

Acțiuni Indicatorii măsurabili Realizări
Evaluarea programelor de studii pentru
a garanta compatibilitatea internaţională
a programelor şi a cursurilor oferite.

Cel puţin 4 programe 
compatibilizte pe facultate

Program de masterat:
 Administrarea afacerii, 120 ECTS, FIEB
 Administrarea afacerii, 90 ECTS, FIEB
 Economia afacerilor imobiliare, FIEB
 Design și dezvoltare de produs, FTP
Programe de licență:
 Ingineria software, FCIM
 Informatica, FCIM
 Design industrial/Ingineria designului de produs, FIMIT

Reproiectarea programelor de studii de
licenţă şi master în baza oportunităţilor
de cooperare internaţională (mobilitatea
studenţilor, diplome duble, etc.)

Cel puţin cîte 2 programe 
reproiectate pe facultate 
anual

Program de masterat:
 Administrarea afacerii, 120 ECTS, FIEB
 Administrarea afacerii, 90 ECTS, FIEB
 Economia afacerilor imobiliare, FIEB
 Design și dezvoltare de produs, FTP
Programe de licență:
 Ingineria software, FCIM
 Informatica, FCIM
 Design industrial/Ingineria designului de produs, FIMIT

Atragerea profesorilor internaționali
pentru predarea cursurilor.

Cel puțin cîte 2 profesori 
recunoscuți la nivel 
internațional pentru predarea 
cursurilor.

 3 profesori titulari - România, FUA
 7 profesori plata cu ora, masterat, FCIM (1 –Ro, 1-UA), 

FIEE (4 - RO), FUA (1-Malta)
 63 de cadre didactice din Universități europene au 

asigurat predarea a cel putin 8 ore contact direct în 
cadrul mobilităților Erasmus+ K1 și CEEPUS



Prioritatea 1. Internaționalizarea programelor 
academice și a curriculei

Acțiuni Indicatorii măsurabili Realizări

Consolidarea capacităților
Departamentului limbi moderne prin
certificarea TEFL/TESOL

Cel puțin 2 profesori 14 profesori au urmat cursuri Cambridge:
• 2 – au suținut 3 module
• 12 – au susținut câte un modul
• 1 – Certificat Cambridge CELTA

Mărirea ofertei de formare lingvistică şi
practică pentru personalul academic
privind cunoașterea limbilor engleză,
franceză sau germană.

30 de lectori vor finaliza 
cursurile de engleză, 

franceză sau germană.

75 cadre didactice au absolvit cursurile de engleză, nivelul 
A1-B2

Certificarea nivelului de cunoaștere a
limbilor engleză, franceză sau germană
de către profesori prin eliberarea unui
document justificativ

Obligatoriu toti profesorii 75 profesori ce au urmat instruirea au fost evaluați cu 
următoarele nivele de cunoaștere a limbii engleze:
• Nivel A1 – 22 profesori
• Nivel A2 – 18 profesori
• Nivel B1 – 17 profesori
• Nivel B1+ – 15 profesori
• Nivel B2 – 3  profesori

Promovarea profesorilor deținători de
certificat de cunoaștere a limbilor
engleză, franceză sau germană.

Cel puțin câte 2 profesori 
anual pe facultate 
promovați pentru mobilitate 
internațională.

• Nivel A1 – Trifan Nicolae (FIMIT)
• Nivel A2 – Carpov Aurelia (FUA), Moraru Vasile (FCIM)
• Nivel B1+ – Irovan Marcela, Cazac Viorica (FTP)
• Nivel B2 – Popovici Violina (FTA)



Prioritatea 1. Internaționalizarea programelor 
academice și a curriculei

Acțiuni Indicatorii măsurabili Realizări

Iniţierea de programe de tip diplomă
dublă pentru programele studii de
licență, master și doctorat

Cel puţin 2 programe de studii
pe fiecare facultate de tip
diplomă dublă (2019-2023).

2018 – 5 programe de master: 2 – FCIM, 3 – FIEE, 1 –
FIEB, 1-FTA
2019 – 7 programe de master: 3 – FCIM, 3 – FIEE, 1-
FIEB, 1 – FTA, 1 - FTP

Creşterea numărului de studenţi ce
realizează studii în baza diplomelor
duble la toate programele de studii

Creşterea numărului de
studenţi ce realizează studii în
baza diplomelor duble la toate
programele de studii cel puţin
cu 10%.

2018 – 70 studenti. Au susținut teza de master 33 de 
studenți (3 la UPB si 30 la USV).

2019 – 91 studenți



Prioritatea 2. Internaționalizarea cercetării 
științifice şi cooperarea pentru dezvoltare de 
înaltă calitate

Acțiuni Indicatorii măsurabili Realizări

Dezvoltarea de parteneriate 
științifice axate pe cercetare cu 
universități, instituții, diaspora 
moldovenească și companii 
străine din Europa și din 
întreaga lume.

Creșterea cu o rată
anuală de cel puţin de 5%
a numărului de
parteneriate
internaţionale.

2018 - 26 acorduri de colaborare semnate
2019 – 23 acorduri de colaborare semnate

Organizarea evenimentelor
științifice de prestigiu cu
participare internațională.

Cel puţin 4 evenimente
științifice anuale de
prestigiu cu participare
internațională organizate.

2018:
• 21-23 mai 2018 - a 25-a Conferinţă de Matematică Aplicată şi

Industrială – „CAIM 2018”
• 24 – 27 mai 2018 - a 6-a ediţe a Conferinţei Internaţionale

Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică, „ICTEI 2018”
• 31 mai – 2 iunie 2018 - a 22-a ediţe a Conferinţei Internaţionale

„ImanEE 2018”
• 18 – 20 octombrie 2018 – a 4 ediție a Conferinţei Internaţionale,

„Tehnologii Moderne în Industria Alimentară ” MTFI – 2018
2019
• 30 iunie – 4 iulie 2019 - The 9th International Conference on

Amorphous and Nanostructured Chalcogenides, AMC-9
• 18-21 septembrie 2019 - The 4th International Conference on

Nanotechnologies and Biomedical Engineering, ICNBME-2019
• 10-12 octombrie 2019 - A XII-a ediție a Conferinţei Internaţionale de

Sisteme Electromecanice și Energetice, SIELMEN-2019
• 23-26 octombrie 2019 - X International Conference on Electronics,

Communications and Computing (ECCO-2019)
• 25-26 octombrie 2019 – I conferință Internațională în economie

”Competitiveness and Sustainable Development”



Prioritatea 2. Internaționalizarea cercetării 
științifice şi cooperarea pentru dezvoltare de 
înaltă calitate

Acțiuni Indicatorii măsurabili Realizări

Participarea la evenimente
științifice internaționale de
prestigiu.

Cel puţin participarea la 10
evenimente științifice anuale de
prestigiu cu participare
internațională.

261 rapoarte de prezentare a rezultatelor ştiinţifice la 
manifestări ştiinţifice internaţionale

Atragerea de experți recunoscuți
la nivel internațional pentru a
participa la evenimentele
științifice internaţionale.

Cel puţin cîte 5 experți recunoscuți
la nivel internațional pentru a
participa la evenimentele științifice
UTM anual.

2018 – 12 experți: Elveția, România, Japonia, Ucraina, 
Franța, Portugalia, Israel, Grecia, Marea Britanie
2019 – 16 experți: Franța, Rusia, SUA, Romania, Germania,
Japonia, Grecia, Spania, Rusia, Ucraina

Elaborarea şi înaintarea la
concursuri internaţionale de
lansare a proiectelor
internaţionale de cercetare în
consorţii de cercetare
internaționale (H2020, COST,
proiecte bilaterale,
transfrontaliere Moldova –
România, etc.)

Înaintarea anuală de către fiecare
centru de cercetare a câte cel puțin
2 proiecte de talie internațională.

În 2018 au fost depuse propuneri de proiecte 
transfrontaliere care ar putea atrage până la 2 mln EURO –
rezultatele nu au fost făcute publice. 

• Proiectul NanoMedTwin – 2018-2021
• Proiectul Erasmus + ”Minerva” - pentru consolidarea 

capacităților de cercetare – 2019-2022

Implementarea proiectelor
internaţionale de cercetare cu
parteneri străini, în consorţii de
cercetare internaționale (H2020,
proiecte bilaterale,
transfrontaliere Moldova –
România, etc.).

100% din proiectele internaționale
aplicative finisate cu implementări
concrete în mediul de afaceri,
producere, societate, etc.

Proiecte internaționale applicative nu sunt



Prioritatea 2. Internaționalizarea cercetării 
științifice şi cooperarea pentru dezvoltare de 
înaltă calitate

Acțiuni Indicatorii măsurabili Realizări

Aderarea la consorțiile științifice
internaționale, proiecte, platforme și
granturi de cercetare (COST, ERASMUS +,
etc.).

Mobilitate academică a cel
puțin 5 doctoranzi anual în
centrele de cercetare
prestigioase de peste hotare.

2018/2019
• COST – 5 persoane 
• ERASMUS+ – 7 persoane
• DANUBE – 6 persoane
• STCU – 1 persoană
• CEEPUS – 38 persoane

Stimularea și promovarea publicării 
articolelor științifice în reviste cu impact 
factor sau indexate în baze de date 
internaționale relevante, în monografii 
sau capitole în cărți publicate în edituri 
internaționale.

Creşterea numărului de articole 
publicate în reviste prestigioase 
cu vizibilitate internațională cel 
puţin cu 5% anual.

2018                              2019
Scopus                         61                                  49
Web of Science           44                                  42

Stimularea cercetătorilor pentru 
publicarea în reviste cu factor de impact 
semnificativ și participarea la conferințe 
cu vizibilitate ISI și SCOPUS.

Metodologie de acordare a
sporului pentru performanţă în
activitatea de cercetare şi
inovare la Universitatea Tehnică
a Moldovei, aprobată la şedinţa
Senatului UTM din 22.12.2017,
proces-verbal nr.4.

În anul 2019 de spor la salariu pentru performanta 
(articole, brevete, medalii obținute în 2018) au 
beneficiat 62 de persoane, valoarea totală a sporului 
achitat de UTM a atins cifra de 305 996 lei.



Prioritatea 3. Deschiderea Universităţii 
Tehnice a Moldovei spre mediul internaţional

Acțiuni Indicatorii măsurabili Realizări

Analiza anuală a indicatorilor pe criterii
pre-stabilite (cu referire și la cerințele
EU-Multiranking, Top Universities by
Google Scholar Citations, Research gate,
etc).

Raport anual pe domeniile de 
excelență ale UTM şi 
rezultatele obţinute în 
clasamentele respective.

• Iulie 2018 - întâietatea la nivel național în 
prestigiosul clasament al citărilor de publicații 
științifice Google Academic „Top Universities by 
Google Scholar Citations”, Webometrics.

• Iunie 2019 - printre primele 25 de universități în
rankingul prezentat de către U-Multirank la 
categoria „International Joint Publication”

• Iulie 2019 - întâietatea la nivel național în
prestigiosul clasament al citărilor de publicații
științifice „Top Universities by Citations in Top 
Google Scholar profiles”, Webometrics

• Octombrie 2019 - Una din cele două universități din 
Republica Moldova incluse în clasamentul celor mai 
bune universități din Europa și Asia Centrală, cu 
economie în tranziție, QS World University Rankings

Iniţierea sau revitarizarea acordurilor de 
cooperare cu  organizaţiile/universitatile 
internaţionale.  

Cel puţin 2 contracte 
revitalizate sau unul nou anual 
semnat.

2018 - 26 acorduri de colaborare semnate
2019 – 23 acorduri de colaborare semnate



Prioritatea 3. Deschiderea Universităţii 
Tehnice a Moldovei spre mediul internaţional

Acțiuni Indicatorii măsurabili Realizări

Organizarea periodică a unor 
evenimente internationale cu 
participarea partenerilor internaţionali 
din cadrul programelor/proiectelor/ 
organizaţiilor internaţionale.

Cel puţin cite 2 evenimente 
anuale organizate de fiecare 
facultate în cooperare cu 
partenerii internaţionali

2018 – 19 evenimente internaționale
2019 – 20 evenimente internaționale (date prealabile)

Informarea comunităţii universitare 
despre apelurile cu privire la 
oportunităţile de finanţare pentru IÎS, 
studenţi şi personal didactic.

Cîte 2 evenimente pe an la 
fiecare facultate în cooperare cu 
Serviciul RI UTM.

Periodic, ședințe cu responsabilii Relații internaționale 
facultăți, plasarea anunțurilor despre mobilități pe site 
https://utm.md/cooperari-internationale/programe-
si-burse/ și Facebook 
https://www.facebook.com/RIUTM/

Asistenţă pentru echipele universitare 
în elaborarea de noi proiecte 
internaţionale.

Cel puţin cîte 4 proiecte depuse 
în colaborare cu IÎS din UE.
Cel puţin un proiect câștigat în 
colaborare cu partenerii din UE.

2019:
• Depuse 12 proiecte în colaborare cu partenerii 

din UE; 
• 3 proiecte de Capacity Building Erasmus+ 

câștigate: MHELM-UTM Coordonator, SPRING-
UTM Partener, GEOBIZ –UTM partener;

• 1 proiect Jean Monnet –FIEB.
• Crearea unei rețele de parteneriat CEEPUS, 

coordonator Croatia, Parteneri: Moldova, 
Romania, Bosnia Herzegovina, Macedonia, Serbia 
și Bulgaria. 

• Participarea activă la rețeaua CEEPUS: 12 rețele 
internaționale.

Asistenţă pentru echipele universitare Monitoring pozitiv a proiectelor A continuat implementarea a 6 proiecte Erasmus+ și a 

https://utm.md/cooperari-internationale/programe-si-burse/
https://www.facebook.com/RIUTM/


Prioritatea 4. Mobilitatea academică 

Acțiuni Indicatorii măsurabili Realizări

Actualizarea regulamentului pentru 
desfășurarea programelor de mobilitate 
Erasmus + pentru studenți și personal.

Regulament actualizat S-a lucrat cu Universitatea din Alborg cu referire la 
recunoașterea rezultatelor academice a evaluărilor de 
tip „passed (admis/neadmis)”.

Campanii de promovare a mobilităţilor la 
facultăți cu implicarea studenților 
Erasmus și studenților străini și 
diseminarea experienței acestora.

Cel puţin de 2 activitati pe an la 
începutul lansării concursurilor 
internaţionale

4 evenimente: FUA, FCGC, FIEB, FCIM 

Oferirea de asistenţă şi consiliere pentru 
studenţi şi cadrele didactice în legătură cu 
posibilitatea participării la programe de 
mobilitate internaţională.

Creșterea numărului de 
participanți la mobilitate, care 
vizează 5% pentru studenți și 
5% pentru personalul didactic.

2018 – 64 mobilități Erasmus+ și CEEPUS Staff, 42 
mobilități Erasmus+ și alte programe de mobilitate 
pentru Studenți; 
2019 – 69 mobilități Erasmus+ și CEEPUS Staff, 44 
mobilități Erasmus+ și alte programe de mobilitate 
pentru Studenți. 

Evaluarea calității mobilității studenților 
pe baza instrumentelor de evaluare 
adecvate (chestionare, interviuri, etc.).

Completarea unui chestionar 
pentru fiecare contract de 
mobilitate realizat.

• Monitorizarea la University of Glouchester – 2 vizite;
• Universitatea din Alborg - 3 vizite;
• Discuții în cadrul ședințelor cu responsabilii RI;
• Elaborarea chestionarului privind internaționalizarea 

în cadrul proiectului ELEVATE. 
Îmbunătățirea flexibilităţii procedurilor de 
recunoaștere a rezultatelor academice și 
a competențelor dobândite în mobilități.

Permanent S-a lucrat cu Universitatea din Alborg cu referire la 
recunoașterea rezultatelor academice a evaluărilor de 
tip „passed”.



Prioritatea 5. Recrutare internațională

Acțiuni Indicatorii măsurabili Realizări

Pregatirea materialelor de marketing: 
ghidul studentului străin, pliante, postere, 
etc.

Materiale editate Ghid editat
Realizat https://utm.md/en/admissions-aid/the-guide-
of-future-student/

Actualizarea continuă a pagini web UTM 
cu plasarea tuturor  informațiilor 
necesare potențialilor studenţi străini, 
inclusiv actualizarea permanentă a 
informaţiilor/modificărilor legislative.

Pagina WEB actualizată Realizat
https://utm.md/en/admissions-aid/

Acțiuni continue de actualizare a site-lui

Identificarea principalelor târguri de 
recrutare în zonele geografice de interes 
la care universitatea să participe şi 
încurajarea facultăților să participe la 
târguri în zonele specifice de interes.

Creșterea numărului de
studenți internaționali cu cel
puțin 10% anual

2018 – 42 studenți străini înmatriculați
2019 – 57 studenți străini înmatriculați

Conceperea unui pachet de integrare 
socio -culturală a studenţilor străini.

Elaborarea unui pachet iniţial
cu actualizarea anuală a
acestuia.

Realizat
Aprobat pe 22.04.2019, Consiliul de Administrare

Organizarea unor activități de consiliere și 
orientare pentru adaptarea studenților 
internaționali într-un mediu cultural 
diferit.

Cel puţin câte 2 activităţi • Sondaj de satisfacție a studenților străini, perioada
aprilie 2019

• Ședințe lunare cu studenți străini.
• Implicarea BEST în integrarea studenților straini.
• Participarea studenților străini la conferințe,

activități sportive.
• Stabilirea colaborării cu Erasmus Students Network

https://utm.md/en/admissions-aid/the-guide-of-future-student/
https://utm.md/en/admissions-aid/

