UNIVERSITATEA PETROL- GAZE DIN PLOIEȘTI

STRATEGIA DE INTERNAȚIONALIZARE
A UNIVERSITĂȚII PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI
Strategia de internaţionalizare a Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti este
aplicată de către Departamentul de Relaţii Internaţionale din cadrul Universității
Petrol-Gaze din Ploiești. Ea reprezintă atât un instrument de lucru al
departamentului, cât şi un cadru orientativ de acţiune pentru toţi membrii
comunităţii academice din Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti.
Strategia aplicată trebuie să eficientă şi operaţională, răspunzând nevoilor şi
provocărilor de dezvoltare a învăţămâtului superior în Universitatea Petrol-Gaze
din Ploieşti. Depăşirea graniţelor naţionale, prin importarea şi exportarea
modelelor educaţionale şi a rezultatelor cercetării, va duce la deschiderea către
mediul academic, economic şi social din alte ţări prin integrarea dimensiunii
internaţionale în actvităţile curente desfăşurate în Universitatea Petrol-Gaze din
Ploieşti.
Obiectiv general
Creșterea vizibilității internaționale și a calității proceselor de educație și de
cercetare științifică prin extinderea cooperării cu universităţi şi alte instituții sau
organizaţii din țările Uniunii Europene și din afara spațiului european.
Obiective specifice
1.

Internaționalizarea programelor de studii
• Departamentul de Relaţii Internaţionale susţine prin activităţile sale
curente dezvoltarea unor noi programe de studii atât la formele de
licenţă, cât și la master, în limbi de circulație internațională. Vor fi
luate în considerare nevoile reale identificate de către potenţialii şi
actualii studenţi, care vor fi monitorizate continuu împreună cu
facultăţile din universitate.
• Departamentul de Relaţii Internaţionale susţine prin activităţile sale
curente dezvoltarea activităţilor extra-curriculare în plan internaţional:

plasamente internaționale, școli de vară, conferințe. Toate aceste
activităţi fac parte din acţiunea iniţiată de către Departamentul de
Relaţii Internaţionale şi anume: „Internaţionalizarea Universităţii
Petrol-Gaze din Ploieşti - acasă”.
Creșterea numărului de studenți internaționali

2.

• Prin monitorizarea permanentă a fluxurilor internaţionale de studenţi, se
stabilesc zone geografice de interes strategic pentru recrutare şi
acţiune în respectivele zone, condiderate zone cu potenţial: ţările din
fosta Uniune Sovietică, Republica Moldova, Federaţia Rusă, India,
Asia Centrală, Asia de Est, America Latină, Nordul Africii.
•

Creșterea numărului de studenți internaționali în cadrul programelor
internaţionale, de tip Erasmus+, proiecte norvegiene și alte proiecte
de mobilităţi şi creşterea numărului de acorduri bilaterale.
-

Promovarea intensivă în arealul european a programelor în limbi de
circulaţie internaţională şi a cercetării în parteneriat (în cadrul
şcolii doctorale, implicarea studenţilor internaţionali în colective de
cercetare şi formarea unor colective mixte);

-

Creşterea numărului de participări la programe internaţionale,
inclusiv studenţeşti, atât formale, cât şi non-formale, organizate de
UPG Ploieşti (şcoli de vară, training-uri, conferinţe, workshop-uri).

3.
Dezvoltarea profesională și personală a personalului și a studenţilor
din UPG Ploiești
•

Încurajarea mobilităților studențești în cadrul programului Erasmus+ şi
proiectelor de cercetare comune de tip EEA grants, HORIZON 2020.

• Susţinerea procesului de perfecţionare continuă a cadrelor didactice prin
creșterea numărului de mobilități alocate acestora.
• Susţinerea procesului de perfecționare a personalului administrativ atât
în cooperare cu universitățile partenere (via Erasmus staff training),
cât şi prin organizarea
de
training-uri interne
privind
internaționalizarea și interculturalitatea.

• Susţinerea şi încurajarea participării studenților la manifestări academice
de diferite tipuri –cu participare internaţională organizate de
universităţi/ instituţii partenere.
4. Consolidarea vizibilității UPG Ploiești în plan internațional
• Promovarea inovativă a caracterului intercultural, plurilingvistic și
multiconfesional al UPG, conform Cartei UPG și Planului strategic.
Susţinerea activităţii Centrului Intercultural din cadrul UPG Ploieşti
care reuneşte atât studenţii din anul pregătitor, cât şi studenţii străini
din UPG Ploieşti înscrişi la toate formele de învăţământ existente.
• Promovarea pe bază de criterii de excelenţă a domeniilor din UPG
Ploieşti cu puternic impact în învăţământ şi cercetare la nivel
internaţional.
• Evaluarea internă periodică în colaborare cu facultăţile a indicatorilor de
internaţionalizare din U-Multiranking (predare în limbi străine,
mobilităţi studenţeşti, personal străin angajat, doctoranzi străini,
cercetare în colective internaţionale, proiecte cu finanţare
internaţională) pentru a se asigura o informare corectă şi transparentă a
partenerilor externi şi găsirea de noi parteneri.
•

Departamentul de Relaţii Internaţionale realizează şi sprijină iniţiative din
universitate privind organizarea sau realizarea în parteneriat a şcolilor
de vară, Erasmus Internaţional Staff Week, International Day,
European Day.

Intocmirea acordurilor cadru de cooperare de tip Memorandum se va face după
aprobarea în Consiliul de Administraţie al UPG Ploiești, în urma propunerilor
înaintate de către Departamentul de Relaţii Internaţionale, la iniţiativa mediului
academic transmisă în scris către Departament.
Intocmirea acordurilor Erasmus+ se face după aprobarea în Consiliul de
Administraţie al UPG Ploiești, în urma propunerilor înaintate de către
Departamentul de Relaţii Internaţionale, la iniţiativa mediului academic
transmisă în scris către Departament. Stabilirea codurilor Erasmus+ de
colaborare va fi analizată iniţial de către Coordonatorul instituţional pe baza
propunerilor venite de la facultăţi sau cadre didactice, studenţi.
Nu vor fi luate în considerare propunerile care implică universităţi/ instituţii/
organizaţii de orice fel unde se fac discriminări de orice natură.

Măsuri luate pentru creşterea gradului de internaţionalizare
• Susţinerea dezvoltării programelor cu predare în limbi străine (inclusiv în
parteneriat cu alte universităţi): licenţă, masterat și doctorat. Se are în
vedere înfiinţarea unor programe noi prin comunicarea către facultăţi a
domeniilor unde există interes la nivel internaţional şi susţinerea
evaluării periodice a acestora pentru îmbunătaţirea curriculei.
- Identificarea criteriilor de performanţă pentru asigurarea calităţii şi
atragerea studenţilor internaţionali.
- La facultăţile unde nu există programe de studii în limba engleză,
susţinerea înfiinţării acestora şi extinderea ofertei educaţionale.
- Colaborarea în vederea eliberării unor diplome duble.
• Creşterea locurilor alocate stagiilor de practică şi intership-urilor în afara
ţării prin iniţierea de noi acorduri de colaborare cu mediul de afaceri.
- Continuarea workshop-urilor unde au loc întâlniri între angajatori şi
cadrele didactice şi studenţii din UPG Ploieşti.
- Dialogul cu societăţile multinaţionale din Romania şi partenerii
economici externi pentru practica studenţilor şi creşterea competenţelor
acestora.
- Valorificarea la maximum a granturilor din programul Erasmus+ pentru
creșterea continuă a numărului de studenți care beneficiază anual de
mobilități internaționale de plasament practică.
-

Valorificarea la maxim a altor forme de granturi şi anume: DAAD, AUF,
Institutul Francez.

• Susținerea și stimularea cadrelor didactice care predau în cadrul
programelor în limbi străine prin:
- Acordarea unui punctaj suplimentar candidatului la o bursă de predare în
străinatate în cadrul Programului Erasmus+ sau alte tipuri de programe în
cazul în care acesta are ore în norma didactică la un program de studii
într-o limbă de circulaţie internaţională.
- Stimularea participării cadrelor didactice în programul Erasmus+ prin
recunoaşterea perioadelor de mobilitate efectuate în cadrul programului

Erasmus+ și includerea acestora în criteriile folosite pentru salarii
diferențiate și gradații de merit.
• Susţinerea perfecţionării personalului administrativ prin programul
Erasmus+
•

Creşterea numărului de acorduri instituţionale, acorduri bilaterale
Erasmus+, acorduri EEA grants.

- Realizarea de noi parteneriate sau extinderea celor existente pentru a
realiza o reprezentare uniformă a tuturor domeniilor de studiu.
- Organizarea de mese rotunde la care participă Coordonatorul Instituţional
Erasmus+ şi responsabilii cu internaţionalizarea de la nivel de facultate,
inclusiv a managementului facultăţii şi cadrele didactice.
- Organizarea de evenimente de tip Erasmus Open Door si Erasmus Info
Week la începutul semestrului I şi II la care sunt invitaţi studenţi, foşti
studenţi Erasmus+ şi cadre didactice beneficiare ale programului.
- Accesarea tuturor formelor de diseminare a rezultatelor şi beneficiilor
programelor de mobilităţi.
- Actualizarea periodică a site-ului universităţii şi al departamentului cu
oferta educaţională/programe de studii într-o limbă de circulaţie
internaţională - PROSPECTUS.
• Susţinerea financiară a cadrelor didactice care doresc să îşi perfecţioneze
nivelul de cunoaştere a limbilor străine sau găsirea unor soluţii pentru
creşterea competenţelor lingvistice.
• Folosirea eficientă a On-line linguistic support (OLS) pentru studenţii
beneficiari de mobilităţi Erasmus+.
• Elaborarea unor materiale de informare accesibile studenţilor
internaţionali. Acestea trebuie să ofere informaţii despre viaţa în
universitate şi cea socială (Erasmus+ in Petroleum-Gas University of
Ploieşti. Survival kit for all international students).
• Folosirea resurselor Centrului Intercultural din UPG Ploieşti realizat în
cadrul Programului FDI pentru organizarea unor activități de

integrare culturală pentru adaptarea studenților internaționali într-un
mediu cultural diferit.
• Informarea continuă a membrilor comunităţii academice despre târgurile
educaţionale, inclusiv cele virtuale, şi susţinerea participării
comunităţii academice la acestea.
• Stimularea procesului de implicare a comunităţii academice în vederea
atragerii de profesori din afara ţării în visiting professor fellowship.
• Susţinerea schimburilor academice cu dublu sens de cadre didactice şi
doctoranzi în şi în afara programului Erasmus+ atât pentru activitatea
de predare cât şi pentru activitatea de cercetare. Găsirea unor soluţii de
compensare financiară valabile pentru ambii parteneri implicaţi în
schimbul academic.
• Iniţierea de evenimente specifice în cadrul conferinţelor şi a altor
evenimente din universitate în care să fie invitate personalităţi
recunoscute în domeniu.
• Intensificarea relaţiilor cu Diaspora şi personalităţi din Alumni care pot
contribui la îmbunătăţirea imaginii internaţionale.
• Internaţionalizarea activităţii Școlii doctorale prin lansarea de teme pentru
atragerea candidaţilor internaţionali şi a altor factori interesaţi în
activităţi doctorale în cotutelă.
• Stimularea colaborării în proiecte internaționale și contracte de cercetare
internaţionale prin facilitarea contactelor internaţionale şi informarea
continuă asupra programelor internaţionale.
Departamentul de Relaţii Internaţionale va elabora materiale promoţionale și
va monitoriza, după caz, calitatea elaborării acestora. Facultăţile vor avea
acces la toate materialele promoționale pentru promovarea ofertei
educaţionale la nivel internaţional.

