
ANEXA 3 

 

RAPORT TEHNIC FINAL 

 

Proiect Nr. CNFIS-FDI-2022-0583 cu titlul Sustenabilitate prin extinderea și diversificarea acțiunilor 

de internaționalizare a USV 

 

Raport tehnic (cuantificarea rezultatelor și gradul de atingere a indicatorilor asumați) 

 

Activitățile prevăzute în cadrul proiectului au fost implementate astfel:  

A1. Coordonarea proiectului; Monitorizarea și implementarea pachetelor de activități; 

Raportarea tehnică și financiară. 

Indicatori: 7 minute ale ședințelor echipei de proiect (rapoarte de progres); 1 Raport tehnic și 

financiar intermediar; 1 Raport tehnic și financiar final 

Rezultate: 7 minute ale ședințelor echipei de proiect (rapoarte de progres); 1 Raport tehnic și 

financiar intermediar; 1 Raport tehnic și financiar final 

Rezultat realizat integral. 

A2. Participarea la târguri educaționale internaționale pentru promovarea ofertei USV, 

identificarea unor potențiali parteneri pentru proiectele de cercetare-inovare și transfrontaliere.  

Indicator: 1 participare la un târg educațional de anvergură ; 1 participare la Târgul 

universităților românești din Republica Moldova 

Rezultate: 2 participări la târguri educaționale de anvergură; 1 participare la Târgul 

universităților românești din Republica Moldova 

Rezultat realizat integral. USV a participat la cea de-a 32 ediție a conferinței și târgului 

educațional organizat de către EAIE, în Barcelona (13-16 septembrie 2022). USV a fost prezentă și la 

Târgul Universităților Românești organizat la Chișinău, în perioada 7-10 iulie 2022. De asemenea și la 

Târgul Educațional International Asia & Vietnam Global Education Fairs eveniment care a avut loc la 

Ho Chi Minh City și Hanoi , Vietnam, în perioada 27 Octombrie - 03 Noiembrie 2022. 

A3. Promovarea ofertei de admitere pentru românii de pretutindeni pe platforme sociale.  

Indicator: 1 promovare clip video și 1 promovare afiș a ofertei de admitere pentru românii de 

pretutindeni pe Facebook și Instagram 

Rezultate: 1 promovare clip video; 1 afiș promovare a ofertei de admitere pentru românii de 

pretutindeni pe Facebook și Instagram; 2000 pliante, 30 afise si 1000 flyere 

Rezultat realizat integral. S-a realizat un clip video și un afiș de promovare a ofertei 

educaționale, ambele fiind postate pe platforma Facebook. În plus, s-au realizat 2000 pliante, 30 afise 

si 1000 flyere pentru mediatizarea ofertei USV în Republica Moldova și Ucraina. 



A.4 Actualizarea programelor de studii în noua versiune a platformei studyinromania.gov.ro.  

Indicator: 30 de programe de licență și 23 de programe de masterat actualizate/introduse pe 

platforma studyinromania.gov.ro 

Rezultate: 44 programe de licență, 35 programe de masterat și 3 de doctorat 

Rezultat realizat integral. Au fost actualizate/introduse toate informațiile pentru 44 programe 

de licență, 35 programe de masterat și 3 de doctorat. Numărul actual al programelor de studii ale USV 

in platforma studyinromania.gov.ro este de 116. 

A.5 Dezvoltarea parteneriatelor interuniversitare în cadrul consorțiului NEOLAiA în contextul 

participării la competiția din 2022 de înființare a alianțelor Universităților Europene.  

Indicator: 7 rapoarte pe domeniile de cooperare în cadrul NEOLAiA 

Rezultate: 7 rapoarte pe domeniile de cooperare în cadrul NEOLAiA 

Rezultat realizat integral. Echipa de proiect a definitivat elaborarea propunerii, a analizat și 

stabilit parametrii implicării USV proiectul Universității Europene. 

A.6 Creșterea vizibilității internaționale a activității CDI din USV prin facilitarea accesului 

membrilor comunității la bazele de date internaționale.  

Indicator: 1 abonament instituțional la baze de date internaționale 

Rezultate: 1 abonament instituțional la baza de date AnelisPlus 

Rezultat realizat integral prin oferirea accesului membrilor comunității la baza de date 

AnelisPLUS. 

A.7 Transfer de cunoștințe, competențe și bune practici în cadrul Consorțiului universităților 

membre ale Collegium Carpathicum, prin mobilități reciproce și participare la evenimente științifice, 

precum și prin susținerea unor prelegeri de către cadre didactice și cercetători de la USV în instituțiile 

partenere și din instituțiile partenere la USV.  

Indicator: 4 mobilități efectuate de către cadre didactice și cercetători de la USV la universitățile 

partenere din Consorțiul Collegium Carpaticum 

Rezultate: 8 mobilități internaționale efectuate în Republica Moldova, Italia, Suedia de către 

cadre didactice și cercetători de la USV în instituțiile partenere și din instituțiile partenere la USV. 

Rezultat realizat integral. 

A.8 Organizarea Școlii de vară Patrimoniul, valoare culturală europeană, în parteneriat cu 

Universitatea din Augsburg.  

Indicatori: 1 școală de vară internațională Patrimoniul, valoare culturală europeană; 1 

comunicat de presă 

Rezultate: 1 școală de vară internațională; 1 comunicat de presă 

Rezultat realizat integral. În perioada 09 – 15 Mai 2022, Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, în colaborare cu Universitatea de Științe Aplicate din Augsburg, Germania, a derulat în Mun. 

Suceava și satele Bilca, Putna și Cacica, Ediția 2022 a Școlii de vară PORT Cultural cu tema generală 

„Patrimoniul: valoare culturală europeană”. 



A.9 Creșterea nivelului de cunoaștere a cel puțin două limbi străine în rândul personalului 

academic și non-academic 

Indicator: 25 de persoane înscrise la cursul de limba engleză pentru cadre didactice și personal 

administrativ 

Rezultat realizat integral : 25 de membri ai personalului administrativ au urmat cursul de limba 

engleză (50 de ore derulate în perioada septembrie-decembrie). 

A.10 Achiziția de echipamente IT necesare asigurării procesului de internaționalizare.  

Indicator: Achiziționarea a 20 laptop-uri 

Rezultate: 20 laptop-uri 

Rezultat realizat integral. 

 

Director proiect, 

Prof. univ. dr. Ștefan Purici 


