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22 septembrie 2015 
București 

 

 
COMUNICAT DE PRESĂ 

 ”Internaționalizare și echitate în învățământul superior:  
Construind un scenariu mai bun pentru viitor” 

 
  
În perioada 23-24 septembrie, Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a 

Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) organizează în parteneriat cu Catedra UNESCO 

pentru Politici în Ştiinţă şi Inovare din SNSPA, Conferința Națională ”Internaționalizare și 

echitate în învățământul superior: Construind un scenariu mai bun pentru viitor”.  Evenimentul 

este asociat  proiectului POSDRU ,,Internaționalizare, echitate și management universitar pentru 

un învățământ superior de calitate” (IEMU), având loc la sediul Școlii Naționale de Științe Politice 

și Administrative (SNSPA - Bd. Expoziției, nr. 30A, București). 
 

Conferința va reuni peste 200 de participanți (membri ai comunității academice, actori 

instituționali, experți de la nivel național și internațional) ce vor dezbate două teme actuale în 

învățământul superior: Echitatea și accesul la educație și Internaționalizarea învățământului 

superior. 
 

Sub umbrela ”Aspirând spre un sistem echitabil de învățământ superior”, în prima zi vor fi 

prezentate şi dezbătute câteva studii de impact privind politicile actuale de echitate, precum și o 

serie de propuneri pentru dezvoltarea strategică a dimensiunii echității în învățământul superior 

din Romania. Concluziile rezultate în urma discuţiilor vor fi integrate în forma finală a cadrului 

strategic privind echitatea dezvoltat în cadrul proiectului IEMU. 
 

Cea de a doua zi a conferinței are ca tema: “Internationalizarea Învățământului Superior, o 

premisă necesară pentru calitate” urmărindu-se consultarea actorilor principali din sistem, în 

privinta propunerii unui Cadru Strategic pentru Internaționalizarea Învățământului Superior din 

România, a unui Blueprint al unei structuri pentru promovarea sistemului de învățământ 

superior din România, precum și a unui sistem de indicatori privind internaționalizarea educației. 

De asemenea, va fi prezentat un alt rezultat al proiectului, portalul „Study in Romania” 

(www.sir.gov.ro), un instrument de promovare a învăţământului superior la nivel internaţional.  

 

Printre invitați se numără Ligia Deca – Consilier de stat, Administrația Prezidențială, Sorin 

Cîmpeanu - Ministrul Educației și Cercetării Științifice,  Remus Pricopie, Rectorul Școlii Naționale 

de Studii Politice și Administrative (SNSPA) și Răzvan Ionuț Teodorescu – Președinte Consiliul 

Național al Rectorilor. Totodată, de la nivel internațional vor fi prezenți  Secretarul General IAU – 

Eva Egron-Polak, Madeleine Green – expertă în domeniul internaționalizării educației, Hans 

Georg Van Liempd, Universitatea din Tilburg, Irina Ferencz, Asociația pentru Cooperare 

Academică, Pierre Quertenmont, Universitatea Liberă din Bruxelles.  

 

 

http://www.sir.gov.ro/
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Informaţii utile: 
 
Proiectul ,,Internaționalizare, echitate și management universitar pentru un învățământ superior 
de calitate” are ca scop creșterea calității în sistemul de învățământ superior, în contextul 
European al Procesului Bologna, prin îmbunătățirea abordării strategice a universităților din 
România la nivel local, național și internațional. Acesta va duce la îmbunătațirea pe termen lung 
a accesului la învățământ superior, precum și la o adaptare a acestuia la cerințele naționale și 
internaționale. 
 

Durată: aprilie 2014 -   septembrie 2015 
 

Sursa de finanțare: Fondul Social European (FSE), prin Programul Operational Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU). 
 
 
Link-uri utile: 
 
Site-ul conferinţei: www.iemu.forhe.ro/conferinta 
Site-ul proiectului: www.iemu.forhe.ro 
Site-ul UEFISCDI: www.uefiscdi.gov.ro 
  
 
 
 
Contact: 
Adriana Rotar  
Expert comunicare şi relaţii publice UEFISCDI 
E-mail: adriana.rotar@uefiscdi.ro 
Tel. 0740088201 
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