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STRATEGIE PENTRU CREȘTEREA NIVELULUI DE 

INTERNAȚIONALIZARE 

 

Prezenta strategie reprezintă parte componentă a Strategiei UNEFS pentru 

perioada 2016 – 2020 și a planurilor operaționale 2017, 2018 și 2019 aprobate de 

Senatul UNEFS.  

Strategia cuprinde direcții de acționare și activități, astfel:  

1. Promovarea programului de studii doctorale și postdoctorale 

- Pregătirea de materiale promoționale și de prezentare cu privire la programul 

de studii doctorale, organizarea și desfășurarea acestuia; 

- Intensificarea acțiunilor de informare a publicului, stakeholderilor privind 

programul de doctorat prin: postarea pe SITE-ul Școlii Doctorale UNEFS 

platformele Study in România, Epale ș.a.;  

- Întâlniri cu studenții de la master, organizare de lectorate cu privire la aspect 

de interes din sport, educație fizică, management și marketing, refacere și 

recuperare, cercetare științifică;  

- Participare la evenimentele pe teme de educație și cercetare științifică, 

târguri educaționale și de recrutare sub pavilionul ROMÂNIEI sau sub egida 

UNEFS;  

- Implicarea mai intensă a resursei umane a Școlii Doctorale în creșterea 

nivelului de internaționalizare prin participare la conferințe, congrese, 

workshop-uri etc. de prestigiu internațional;  

- Susținerea conducătorilor de doctorat pentru accederea în echipe 

internaționale / proiecte de cercetare și în colective de autori.  

- Creșterea gradului de vizibilitate internațională a conducătorilor de doctorat 

și implicit a Școlii Doctorale UNEFS prin publicații în reviste indexate în 

baze de date recunoscute, cărți și capitole în cărți publicate în edituri A1, 



membrii în comitetele științifice ale conferințelor, congreselor etc., 

moderator, keynotespeakeri ș.a.   

2. Aigurare de fonduri  pentru acțiunile și evenimentele Școlii doctorale 

- Alocarea de fonduri pentru acțiunile și activitățile Școlii Doctorale privind 

internaționalizarea;  

- Asigurarea co-finanțării în proiectele de CDI, după caz 

- Invitarea unor personalități de marcă din educație, cercetare științifică și 

domeniul specific;  

- Susținerea personalului UNEFS cu titlul de doctor pentru obținerea de burse 

de studii postdoctorale. 

3. Creșterea gradului de vizibilitate internațională a conducătorilor de 

doctorat 

- Implicarea mai intensă a resursei umane a Școlii Doctorale în creșterea 

nivelului de internaționalizare prin participare la conferințe, congrese, 

workshop-uri etc. de prestigiu internațional;  

- Susținerea conducătorilor de doctorat pentru accederea în echipe 

internaționale / proiecte de cercetare și în colective de autori;  

- Creșterea gradului de vizibilitate internațională a conducătorilor de doctorat 

și implicit a Școlii Doctorale UNEFS prin publicații în reviste indexate în 

baze de date recunoscute, cărți și capitole în cărți publicate în edituri A1, 

membrii în comitetele științifice ale conferințelor, congreselor etc., 

moderatori, keynotespeakeri ș.a.  ; 

- Susținerea publicării de cărți și material didactice în limbi de circulație 

internațională și colaborărilor în colective mixte. 

 

 


