
Anexa 1 . Exemple de preluări în Foaia de parcurs privind internaționalizarea învățământului 

superior 

Foaia de parcurs privind internaţionalizarea 

învăţământului superior 

Sistemul de învăţămînt superior din Republica 

Moldova în contextul procesului de la Bologna: 

2005-2011. Chișinău, februarie 2012, 94 p.  

Republica Moldova a aderat la Procesul Bologna în 
anul 2005, an, începând cu care au fost realizate mai 
multe reforme în domeniul învățământului superior. 
Principalele direcţii de realizare a reformelor au vizat 
în mod tradiţional trei domenii prioritare: a) schimbarea 
structurii sistemului de învățământ superior, prin 
organizarea acestuia în trei cicluri, introducerea 
Suplimentului la diplomă şi a Sistemului European de 
Credite Transferabile; b) organizarea sistemului de 
evaluare şi monitorizare internă şi externă a calităţii și 
crearea unei Agenţii de Asigurare a Calităţii 
(actualmente Agenția Națională de Asigurare a 
Calității în Educație și Cercetare –ANACEC) şi a 
departamentelor de management intern al calităţii la 
fiecare universitate în parte; c) racordarea ofertei 
universitare la cerinţele pieţei muncii prin urmărirea 
traseului profesional al absolvenţilor, crearea 
legăturilor cu angajatorii, profesionalizarea 
învățământului, etc. 

Republica Moldova a aderat propriu-zis la 
Procesul Bologna în 2005, an, începînd cu care 
au fost realizate mai multe reforme în domeniul 
învăţămîntului superior. Principalele direcţii de 
realizare a reformelor au vizat în mod tradiţional 
trei domenii prioritare: a) schimbarea structurii 
sistemului universitar, prin organizarea 
învăţămîntului superior în trei cicluri, introducerea 
Suplimentului la diplomă şi introducerea 
Sistemului European de Credite Transferabile; b) 
organizarea sistemului de evaluare şi monitorizare 
internă şi externă a calităţii prin crearea unei 
Agenţii de Asigurare a Calităţii, independente de 
guvern, şi a centrelor de management al calităţii la 
fiecare universitate în parte; c) racordarea ofertei 
universitare la cerinţele pieţei prin urmărirea 
traseului absolvenţilor, crearea legăturilor cu 
angajatorii, profesionalizarea învăţămîntului, etc. 

Foaia de parcurs privind internaţionalizarea 
învăţământului superior 

Tendințe actuale în învățământul superior din 
Republica Moldova Contribuții ale membrilor 

echipei de Experți Naționali în Reforma 
Învățământului Superior din cadrul Programului 

Erasmus+, Ediția 2019  

În perioada 1994-2013 în Republica Moldova au fost 
implementate 83 de proiecte TEMPUS (creșterea 
capacităților instituționale) cu o valoare totală de 43 
milioane de euro. Contribuția Programului TEMPUS 
rămâne a fi esențială în promovarea reformei și 
modernizării sistemului de învățământ superior și 
pregătirii acestuia pentru aderare la Procesul Bologna.  
 
În cadrul proiectelor TEMPUS, în perioada anilor 
1994-2013 au beneficiat de mobilități academice circa 
1000 de cadre academice din învățământul superior. 
TEMPUS este o istorie de succes pentru Republica 
Moldova, fiind cel mai durabil program de susţinere a 
reformei învăţământului superior prin care s-a reușit: 
reforma curriculară, dezvoltarea guvernanţei 
universitare, fortificarea celor 3 cicluri de studii – 
Licenţă, Master, Doctorat; dezvoltarea mecanismului 
naţional de asigurare a calităţii în învăţământul 
superior; dezvoltarea autonomiei universitare şi 
perfecţionarea sistemului de gestionare al 
universităţilor; ajustarea formării specialiștilor la 
necesităţile pieţei muncii, crearea de parteneriate 
dintre mediul academic şi cel economic; fortificarea 
componentei de învăţare pe tot parcursul vieţii etc.  

În perioada 1994-2013 în Republica Moldova au 
fost implementate 83 de proiecte TEMPUS 
(creșterea capacităților instituționale) cu o valoare 
totală de 43 milioane de euro. Contribuția 
Programului TEMPUS rămâne a fi esențială în 
promovarea reformei și modernizării sistemului de 
învățământ superior național și pregătirii acestuia 
pentru aderare la Procesul de la Bologna. Prin 
intermediul proiectelor TEMPUS, în perioada 
anilor 1994-2013 au beneficiat de mobilități 
academice circa 1000 de cadre didactice din 
învățământul superior. TEMPUS este o istorie de 
succes pentru Republica Moldova, fiind cel mai 
durabil program de susţinere a reformei 
învăţământului superior prin care s-a reușit: 
reforma curriculară, dezvoltarea guvernanţei 
universitare, fortificarea celor 3 cicluri de studii – 
licenţă, masterat, doctorat; dezvoltarea 
mecanismului naţional de asigurare a calităţii în 
învăţământul superior; dezvoltarea autonomiei 
universitare şi perfecţionarea sistemului de 
gestionare al universităţilor; ajustarea formării 
specialiștilor la necesităţile pieţei muncii, crearea 
de parteneriate dintre mediul academic şi cel 
economic; fortificarea componentei de învăţare pe 
tot parcursul vieţii etc. 

Foaia de parcurs privind internaţionalizarea 
învăţământului superior 

Ghid practic privind internaționalizarea 
învățământului superior românesc. Higher 
Education Policy Series No. 11. București, 

noiembrie 2015, 94 p. ISBN 978-606-94118-4-1  

Principalul scop al Foii de parcurs .. îl reprezintă 
creșterea calității învățământului superior, în contextul 
în care aceasta (învățământul?  n.n) trebuie să facă 

... principalul scop al internaționalizării îl 
reprezintă creșterea calității educației superioare, 
în contextul în care aceasta trebuie să facă față 
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față unor noi provocări referitoare la competitivitatea 
studenților săi pe piața globală a muncii. 

unor noi provocări referitoare la competitivitatea 
studenților săi pe piața globală a muncii 

Foaia de parcurs privind internaţionalizarea 
învăţământului superior 

Strategia de internaționalizare a Universități 
“Ştefan cel Mare" din Suceava, 2016  

4) Elaborarea unei strategii de marketing şi recrutare a 
studenţilor străini care doresc să urmeze un ciclu 
complet de studii, adaptată pentru anumite programe 
de studiu în limba engleză/franceză ş.a. 

Elaborarea unei strategii de marketing şi recrutare 
pentru studenţii internaţionali care doresc să 
urmeze un ciclu complet de studii, adaptată 
pentru anumite programe de studiu în limba 
engleză 

Foaia de parcurs privind internaţionalizarea 
învăţământului superior 

Strategia de internaționalizare la Universitatea 
„Petru Maior”din Tîrgu-Mureş 

- ofertă educaţională actualizată, adaptată la 
cerinţele pieţei muncii şi conformă cu standardele 
educaționale naționale şi internaţionale ... 

Ofertă educaţională actualizată, adaptată la 
cerinţele pieţei muncii şi conformă cu standardele 
româneşti şi europene 

- servicii personalizate pentru studenţii şi 
personalul academic şi non-academic incoming şi 
outgoing. 

Servicii personalizate pentru studenţii şi 
personalul academic şi non-academic incoming şi 
outgoing 

- vizibilitate naţională şi internaţională 
insuficientă a multor universităţi, care poate 
conduce, pe termen scurt, la o scădere a 
numărului de candidaţi pentru programele 
universităţilor naționale şi, pe termen mediu, poate 
afecta competitivitatea universităţilor 
pe plan internațional; 

Insuficientă vizibilitate naţională şi internaţională a 
universităţii, care poate duce, pe termen scurt, la 
o scădere a numărului de candidaţi pentru 
programele universităţii şi, pe termen mediu, 
poate afecta competitivitatea universităţii; 

- finanţarea bugetară insuficientă pentru 
învăţământul superior în ultimii ani poate 
conduce la alocarea de fonduri insuficiente 
pentru derularea procesului academic; 

Finanţarea bugetară pentru învăţământul superior 
şi pentru cercetare a scăzut în ultimii ani şi poate 
conduce la fonduri insuficiente pentru derularea 
procesului academic; 

- exodul cadrelor universitare cu înaltă 
calificare este un risc potenţial, mai cu seamă 
în cazul cadrelor universitare tinere; 

Exodul cadrelor universitare cu înaltă calificare 
este un risc potenţial, mai cu seamă în cazul 
cadrelor universitare tinere; 

- birocraţie excesivă în administrarea 
proiectelor internaţionale; 

Birocraţie excesivă în administrarea proiectelor de 
cercetare, 
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