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Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior ANEXA 3 

RAPORT TEHNIC ȘI FINANCIAR

Cod final de înregistrare: CNFIS-FDI-2020-0498
Denumire instituţie: UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA

Titlu proiect: Dezvoltare instituţională prin internaţionalizare pentru toţi la Universitatea de
Vest din Timişoara

Domeniu vizat: 2.Internaționalizarea învățământului superior din România
Bugetul aprobat: 360.000 LEI

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

A1. Organizarea Discover Excellence@WUT Initiative
Rezultate A1. reprezentarea UVT prin personal didactic sau administrativ la 16 evenimente internaţionale din domeniul
învăţământului superior şi/sau internaţionalizării desfăşurate în format virtual

A1.1. Participarea la evenimente de tip târg/conferinţă în domeniul învăţământului superior şi/sau internaţionalizării, fie
individual, fie sub umbrela StudyinRomania, în vederea promovării UVT ca universitate de prestigiu românească, europeană
şi internaţională – activitate implementată parţial.
A1.2. Asigurarea prezenţei UVT pe platforme de promovare a programelor de studiu oferite în limbi străine sau a
programului de An Pregătitor în vederea recrutării de studenţi internaţionali – activitate implementată.
A1.3. Dezvoltarea de materiale promoţionale în vederea susţinerii eforturilor de marketing instituţional pe plan international
- activitate implementată.

A2. Organizarea „West University of Timişoara (Late) Summer School”
Rezultate A2. organizarea în format virtual a evenimentului West University of Timişoara (Late) Summer School cu
participarea a 26 de studenţi din 12 ţări la 6 programe de studiu intensive susţinute de cadre didactice din UVT

A2.1. Prezentarea iniţiativei în facultăţile din cadrul UVT ca o oportunitate de promovare prin intermediul unui program de
studiu de scurtă durată, intensiv, cu potenţial inter-disciplinar, atât în rândul studenţilor români, cât şi internaţionali;
organizarea apelului la propuneri de cursuri în rândul cadrelor didactice din UVT şi din instituţii partenere şi pregătirea
ofertei de cursuri ce urmează a fi oferite la West University of Timişoara (Late) Summer School - activitate implementată.
A2.2. Promovarea ofertei West University of Timişoara (Late) Summer School (oferta de cursuri, oportunităţi de cazare
pentru studenţi, pachet de activităţi culturale, costuri acoperite de organizatori, costuri ce cad în responsabilitatea
participanţilor, etc) atât în rândul studenţilor UVT, al studenţilor altor universităţi româneşti, dar şi al studenţilor celor 520 de
instituţii partenere ale Universităţii de Vest din Timişoara - activitate implementată.
A2.3. Selecţia studenţilor candidaţi şi transmiterea confirmărilor/detaliilor organizatorice - activitate implementată.
A2.4. Organizarea logistică a evenimentului (rezervare de săli, rezervare cazare în camine, contracte de muncă pentru
cadrele didactice ce urmează sz susţină cursurile- pentru cele internaţionale se va încuraja utilizarea mobilităţilor de predare
Erasmus+ în măsura în care e posibil)- activitate implementată.
A2.5. Pregătirea materialelor de curs şi a pachetelor de bun venit pentru participanţi
- activitate implementată.
A2.6. Implementarea programului şcolii de vară la UVT pe perioada a două săptămâni, in luna septembrie 2020. - activitate
implementată.
A2.7. Feedback din partea cadrelor didactice implicate şi studenţilor participanţi, precum şi identificarea unor posibile surse
de finanţare în vederea asigurării continuităţii acestei activităţi - activitate implementată.

A3. Organizarea „WUT International Research Grants”
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Rezultate A3. 20 cadre didactice din UVT au desfăşurat în format virtual un program de formare de scurtă durată organizat
de instituţii/asociaţii de prestigiu din străinătate

A3.1. Actualizarea Regulamentului WUT International Research Visits (obiectivele pe termen lung ale iniţiativei, criterii de
eligibilitate, condiţiile de realizare a mobilităţii- perioada maximă de două săptămâni, instituţii gazdă de prestigiu, etc-,
conţinutul dosarului de selecţie, componenţa comisiei de selecţie, calendarul selecţiei, costuri acoperite, persoane
responsabile cu organizarea selecţiei şi logistica deplasărilor) - activitate implementată.
A3.2. Prezentarea iniţiativei WUT International Research Visits comunităţii UVT
- activitate implementată.
A3.3. Formarea Comisiei de selecţie a candidaţilor - activitate implementată.
A3.3. Depunerea dosarelor candidaţilor în vederea selecţiei - activitate implementată.
A3.4. Selecţia candidaţilor - activitate implementată.
A3.5. Pregătirea mobilităţilor de cercetare din punct de vedere logistico-administrativ (stabilirea perioadei şi a instituţiei
gazdă, Cerere/Dispoziţie de Deplasare de la UVT, avansarea granturilor către candidaţii selectaţi, etc) - activitate
implementată parţial.
A3.6. Realizarea mobilităţilor de cercetare - activitate implementată parţial.
A3.7. Feedback din partea beneficiarilor şi identificarea unor posibile surse de finanţare în vederea asigurării continuităţii
acestei activităţi. - activitate aflată în curs de implementare.

A4. Organizarea „West University of Timişoara Diaspora Guest Lectures/Workshops”
Rezultate A4. 50 participanţi la 2 conferinţe/workshopuri susţinute în format virtual de reprezentanţi ai Diasporei academice
româneşti în domenii strategice de educaţie şi cercetare pentru UVT

A4.1. Prezentarea iniţiativei în cadrul facultăţilor UVT şi identificarea unui posibil invitat din cadrul Diasporei academice
româneşti, per facultate, la UVT în vederea susţinerii unor workshopuri de formare în domeniile lor de expertiză pentru
cadrele didactice din facultăţile instituţiei noastre - activitate implementată.
A4.2. Prezentarea iniţiativei şi lansarea invitaţiei de a susţine un workshop/conferinţă în domeniul respectiv la UVT către
posibilii invitaţi identificaţi în cadrul activităţii anterioare - activitate implementată.
A4.2. Pregătirea logistică a conferinţelor/workshop-urilor - activitate implementată parţial.
A4.3. Implementarea conferinţelor/workshop-urilor - activitate aflată în curs de implementare.
A4.4. Feedback din partea invitaţilor vorbitori la conferinţe/workshopuri şi din partea cadrelor diadactice participante,
precum şi şi identificarea unor posibile surse de finanţare în vederea asigurării continuităţii acestei activităţi. - activitate
aflată în curs de implementare.
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DEVIZ POSTCALCUL

Nr. crt. DENUMIRE CAPITOL BUGET
TOTAL VALOARE PROIECT

[LEI] 
VALOARE CHELTUITĂ ȘI ANGAJATĂ

[LEI] 
APROBATĂ MEC COFINANȚARE APROBATĂ MEC COFINANȚARE 

I. Cheltuieli de personal 255.000,00 0,00 255.000,00 0,00

I.1. din care*, cheltuieli de
management 51.000,00 0,00 51.000,00 0,00

II. Cheltuieli materiale 105.000,00 63.000,00 105.000,00 63.000,00
III. Alte cheltuieli eligibile 0,00 0,00 0,00 0,00

IV.
Alte cheltuieli finanțate din
veniturile proprii ale
universității** 

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL (pe tipuri de finanțare) 360.000,00 63.000,00 360.000,00 63.000,00
TOTAL GENERAL 423.000,00 423.000,00

*Maximum 20% din cheltuielile de personal.
**Nu se acordă de la bugetul MEC. Sunt valabile doar la cofinanțare, unde se introduc sumele cofinanțate de universitate cu
titlu de cheltuieli de capital (dacă este cazul).

Rector
Marilen-Gabriel Pirtea 
Semnătură,ștampilă

 Director Economic
Cosmin Spiridon  
Semnătură

Director proiect
  OANA-ROXANA IVAN 
Semnătură

Data: ________________ 




