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STRATEGIA DE INTERNAȚIONALIZARE
ȘCOALA DOCTORALĂ „ALEXANDRU PIRU”

Școala doctorală „Alexandru Piru” și-a propus ca element fundamental al strategiei
sale de internaționalizare creșterea vizibilității și intensificarea colaborărilor internaționale.
Obiective generale:
 creşterea performanţelor academice prin deschiderea constantă şi decisă către valorile
educaţionale, ştiinţifice, culturale şi morale mondiale;
 promovarea valorilor culturii şi civilizaţiei româneşti în contextul societăţii
globalizate şi a unităţii în diversitate;
 elaborarea şi implementarea unei strategii coerente de colaborare externă, prin
prioritizarea integrării în spaţiul european al învăţământului superior şi în aria
europeană a cercetării ştiinţifice;
 asigurarea unei imagini academice pozitive la nivel naţional şi internaţional printr-o
abordare integrată a activităţilor de cercetare;
 consolidarea brandului instituţional prin promovarea eficientă a performanţelor
obţinute;
 optimizarea activităţii de promovare a imaginii universităţii prin publicaţii şi mijloace
de informare;
Obiective specifice:
 structurarea şi coordonarea activităţii pentru punerea în sinergie a tuturor actorilor
mediului academic (studenţi, conducători de doctorat şi actori instituţionali);
 multiplicarea numărului de acorduri ERASMUS+ viabile (learning şi training
mobility pentru studenţii doctoranzi, teaching staff mobility şi training mobility pentru
conducătorii de doctorat).
 dinamizarea modului de lucru al Școlii doctorale „Alexandru Piru”, în vederea sporirii
eficienţei şi obţinerii unor rezultate semnificative cuantificabile prin :
o numărul de mobilităţi doctoranzi şi conducători de doctorat,
o numărul de acorduri de colaborare instituţională cu universități din
străinătate;
o numărul de parteneriate specifice formării doctorale (rețele
colaborative);
o sporirea eficacităţii comunicării externe la nivel instituţional prin
actualizarea permanentă a site-ului Școlii doctorale „Alexandru Piru”;
 întărirea relaţiilor de colaborare cu organizaţii de tip Fulbright, AUF, British Council,
Institutul Cultural Francez, Institutul „Goethe”, Institutul „Cervantes”;
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 menţinerea şi încheierea de noi acorduri prin Facultatea de Litere între Școala
doctorală „Alexandru Piru” și structuri similare, consorţii academice, institute de cercetare,
etc.;
 cooptarea de specialişti din străinătate în vederea participării la manifestările
ştiinţifice organizate de Școala doctorală „Alexandru Piru” de la Facultatea de Litere, în
calitate de profesor asociat sau ca membri în comisiile de doctorat;
 antrenarea doctoranzilor în proiecte internaționale care au o componentă de cercetare;
 creșterea numărului de publicații ale studenților în publicații internaționale;
 organizarea periodica (cu un ritm de o dată la doi ani), de către doctoranzi cu suportul
conducătorilor de doctorat, a unor Ateliere doctorale cu participarea doctoranzilor străini;
 organizarea de schimburi de bune practici cu universităţi naţionale şi internaţionale
performante în activitatea deformare doctorală.
Astfel, Școala doctorală „Alexandru Piru” îşi poate aduce contribuţia la dezvoltarea
mobilităţii şi coeziunii în Europa (în conformitate cu liniile directoare ale procesului Bologna
şi strategiei Lisabona), la promovarea dialogului intercultural şi la potenţarea valorilor
culturii şi civilizaţiei româneşti în contextul societăţii globalizate şi a unităţii în diversitate.
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