
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizită de studiu la Universitatea din Maribor, Slovenia în cadrul proiectului ELEVATE 

În perioada 21-26 noiembrie 2017 delegația Universităţii de Stat “Bogdan Petriceicu Hasdeu”, 

constituită din Andrei POPA, dr. hab., prof. univ., rector, Sergiu CORNEA, dr., conf. univ., 

prorector pentru activitatea ştiinţifică, relații internaționale şi parteneriate de cercetare-dezvoltare 

şi Irina Todos, dr., conf. univ., prorector pentru activitatea didactică, calitate şi parteneriate de 

formare profesională, a efectuat o vizită de studiu la Universitatea din Maribor, Slovenia. 

Evenimentul face parte din planul de acțiuni al proiectului ELEVATE – Elevating the 

Internationalisation of Higher Education in Moldova, reference number: 573921-EPP-1-2016-1-

MD-EPPKA2-CBHE-SP din cadrul Programului Erasmus plus – Capacity Building in Higher 

Education. (beneficiar de grant – Academia de Studii Economice din Moldova). 

Oaspeții au fost salutați de Profesorul Marko Jesenšek, prorector al Universității din Maribor, iar 

discursul introductiv a fost susținut de doamna Olesea Sirbu, coordonator de grant ELEVATE, 

prorector pentru relații internaționale, director al Centrului de Studii pentru Integrare Europeană, 

Academia de Studii Economice din Moldova. 

În cadrul acestei vizite s-a discutat despre aplicabilitățile experienței Sloveniei și dezvoltarea 

strategiei privind internaționalizarea învățământului superior și de cercetare. De asemenea, în 

cadrul întâlnirii s-a abordat subiectul privind rolul calității învățământului superior asupra 

creșterii nivelului de internaționalizare. 

 

Prezentările interactive şi sesiunile s-au axat pe analiza bunelor practice, şi anume pe: 

• practici de internaționalizare a Universității din Maribor; 

• internaționalizarea spațiului de învățământ superior din Slovenia; 

• strategia de internaționalizare a învățământului superior din Slovenia 2016-2020; 
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• îmbunătățirea procesului de internaționalizare la Universitatea din Maribor; 

• obiective și mecanisme de funcționare a mai multor departamente (statut, personal implicat, 

responsabilități); 

• diseminarea informațiilor referitor la internaționalizare către diferite grupuri țintă (personal 

academic, studenți, comunități din afara comunității etc.); 

• strategia de admitere, marketing și recrutare a studenților străini; 

• personalul și mobilitatea studenților la Universitatea din Maribor; 

• mobilitatea internațională a studenților (ieșiri, intrări); 

• organizarea mobilității personalului la UM (ieșiri, intrări); 

• recunoașterea studiilor din afara Sloveniei în scopul continuării lor la Universitatea din 

Maribor; 

• experiențe de asigurare a calității la Universitatea din Maribor; 

 

Delegația RM a avut o întrevedere cu Igor Ticar, prof. univ., Rector al Universității din Maribor, 

în cadrul căreia s-au prezentat etapele de dezvoltare a Strategiei de internaționalizare a 

învățământului superior și de cercetare a Universității din Maribor. 

Suplimentar, s-a promovat un atelier de lucru dedicat managementului proiectului ELEVATE. 

Mai multa informatie poate fi gasita, accesand link-ul: http://old.usch.md/vizita-de-studiu-la-universitatea-

din-maribor-slovenia-in-cadrul-proiectului-elevate/  

http://elevate-project.md/events/study-visit-to-university-of-maribor-slovenia/ 
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