INSTITUTUL DE RELAŢII INTERNAŢIONALE DIN MOLDOVA

STRATEGIA DE INTERNAŢIONALIZARE 2018-2022

CHIŞINĂU - 2018

DISPOZIŢII GENERALE
Strategia de internaţionalizare (în continuare Strategia) a Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova (IRIM) reprezintă atât un instrument
de lucru, cât şi un cadru orientativ de acţiuni pentru toţi membrii colectivului IRIM. Ea este concepută ca un document de lucru pentru o perioadă de 5
ani, pe direcţiile principale de internaţionalizare.
VIZIUNE
Această Strategie invocă direcţiile IRIM-ului pentru alinierea la standardele europene, transformarea institutului într-o instituţie academică mai
bine adaptată provocărilor din mediile naţionale şi internaţionale.
Sporirea gradului de internaţionalizare a Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova şi modernizarea instituţională, crearea oportunităţilor
de formare profesională, precum şi sporirea atractivităţii pe plan internaţional a ofertei educaţionale IRIM sunt scopurile principale ale activităţii şi
servesc drept direcţii orientative pentru Strategia dată.
OBIECTIVE
Obiectivele Strategiei de internaţionalizare a IRIM sunt următoarele:
•internaţionalizarea procesului de studii;
•atragerea studenţilor străini la studii în IRIM;
•dezvoltarea profesională şi a mobilităţii academice a profesorilor şi studenţilor IRIM;
•consolidarea vizibilităţii IRIM pe plan internaţional.

PLANUL DE ACŢIUNI
Nr.

Activităţi

I.
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

1.7.

1.8.
1.9.

Structuri implicate

Termenul de
implementare

Internaţionalizarea procesului de studii

Concordarea conţinutului programelor analitice cu programele analitice ale discipline din Facultăţile,
instituţiile de profil de peste hotare.
Catedrele
Revizuirea periodică a planurilor de studii la ciclul I şi concordarea acestora cu planurile Facultăţile,
de învăţământ a instituţiilor similare din statele Uniunii Europene, în vederea creşterii Catedrele
gradului de recunoaştere a diplomelor de absolvire şi permiterii mobilităţii studenţilor şi a
absolvenţilor la nivel european.
Dezvoltarea activităţilor internaţionale extra-curriculare pentru studenţi (creditate ECTS), Facultăţile,
precum şcoli de vară internaţionale, conferinţe internaţionale etc.
Catedrele
Susţinerea facultăţilor în participe la proiecte referitoare la dezvoltarea curriculei în cadrul Activitatea ştiinţifică
Programelor TEMPUS, ERASMUS+, IMPULS, Orizont 2020, proiecte naţionale etc.
Identificarea potenţialilor parteneri şi dezvoltarea programelor de cooperare cu aceştia.
Administraţia
Facultăţile,
Catedrele
Organizarea programelor de tip diplomă dublă.
Administraţia
Facultăţile,
Catedrele
Implicarea personalului didactic şi de cercetare de peste hotare în procesul de pregătire a Administraţia
cadrelor la IRIM.
Facultăţile,
Catedrele
Plasarea în limba engleză pe pagina web a IRIM a planurilor de studii şi a programelor Facultăţile,
analitice pentru toate specialităţile.
Catedrele
Dezvoltarea programelor de studii cu predarea în limbi de circulaţie internaţională.
Facultăţile,
Catedrele
2. Atragerea studenţilor străini la studii în IRIM

Anual
Anual

Anual
Anual
Până la 2022

Până la 2022

Anual

Până la 2022
Anual

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

Identificarea zonelor prioritare de interes pentru recrutarea de studenţi internaţionali (UE Administraţia
ţările CSI ţările Asiei), prin analize calitative ale educaţiei în diverse spaţii geografice şi
stabilirea avantajelor competitive.
Identificarea nevoilor studenţilor din zonele respective.
Administraţia

Anual

Identificarea unor surse de finanţare pentru participare cu oferta educaţională a IRIM la
târgurile de recrutare.
Predarea disciplinelor în limba engleză şi atragerea studenţilor străini la studii şi
mobilitate.
3. Dezvoltarea profesională şi a mobilităţii academice a profesori

Anual

3.1

Dezvoltarea de parteneriate interuniversitare şi de proiecte specifice în cadrul programelor
europene de mobilitate pentru cadre didactice şi studenţi.

3.2.

încurajarea mobilităţi studenţilor spre universităţi din străinătate.

3.3.

3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.

Administraţia
Facultăţile,
Catedrele
or şi studenţilor IRIM

Anual

Anual

Administraţia,
Facultăţile

Anual

Administraţia,
Facultătile
Creşterea numărului de mobilităţi ale cadrelor didactice.
Administraţia,
Facultăţile
Catedrele
Identificarea unor surse de finanţare pentru mobilităţile în cadrul acordurilor Administraţia,
interuniversitare (companii ale statelor respective, fundaţii ale statelor respective etc.).
Facultătile
Promovarea altor tipuri de mobilităţi (Fulbright, AUF, CEEPUS, FP7-FP8, POSDRU, Administraţia
etc.).
Crearea oportunităţilor pentru îmbunătăţirea şi dezvoltarea competenţelor lingvistice ale
Administraţia,
personalului didactic, auxiliar şi de cercetare
Facultăţile
Crearea programelor de training pe teme precum: internaţionalizare, interculturalitatea, Administraţia
etc. pentru personalul administrativ IRIM.
Extinderea participării cadrelor didactice ale IRIM la diferite stagii de specializare în Administraţia
instituţiile de peste hotare, pentru a acumula experienţă avansată în activitatea didactică.
Intensificarea relaţiilor de colaborare cu instituţiile ţărilor Uniunii Europene, ţările CSI, Administraţia
pentru a facilita asigurarea IRIM cu literatură şi perfecţionarea cadrelor etc.
Susţinerea cadrelor didactice ale IRIM, în vederea participării la competiţiile şi proiecte Administraţia
internaţionale.

Anual
Anual

Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual

3.11.
3.12.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.
4.6.

Transferul de experienţă de la instituţiile de peste hotare, cu care există relaţii de Administraţia
colaborare, în rezolvarea unor probleme sociale.
Stimularea materială şi morală a profesorilor, conducători ai tezelor de doctorat în cotutelă Administraţia
cu profesori de peste hotare, precum şi a profesorilor ce scriu manuale, monografii ş.a.
lucrări metodice cu colegii de peste hotare în limba engleză.
4. Consolidarea vizibilităţii IRIM pe plan internaţional

Anual

Administraţia
Facultăţile,
Catedrele
Administraţia
Identificarea unor acţiuni de promovare a domeniilor de excelenţă a institutului.
Facultăţile,
Catedrele
Susţinerea profesorilor IRIM în vederea participării cu rapoarte ştiinţifice la congrese, Administraţia
Facultăţile,
simpozioane ştiinţifice organizare peste hotarele ţării.
Catedrele
Creşterea vizibilităţii internaţionale a Institutului prin completarea cu informaţii a Administraţia,
Facultăţile,
compartimentelor de pe pagina web a instituţiei.
Catedrele
Administraţia
Extinderea rezultatelor internaţionalizării IRIM, prin intermediul mass media.
Organizarea şi desfăşurarea la IRIM a unor manifestări ştiinţifice de anvergură Administraţia
internaţională, care să contribuie la sporirea vizibilităţii Institutului în lume.

Anual

Identificarea domeniilor de excelenţă ale IRIM şi promovarea lor în plan internaţional.

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual
Anual

