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Strategia de internaţionalizare
a Universităţii Sapientia din Cluj-Napoca

Cooperarea internaţională la Universitatea Sapientia este concretizată în strategii şi programe
create în conformitate cu Declaraţia de Bologna din 1999, cu legislaţia română şi cu
principiile autonomiei universitare. Prioritar pentru Universitatea Sapientia este integrarea în
sistemul de cooperare inter-universitară cu universitățile din Ungaria și universitățile cu
predare în limba maghiară din țările din Europa Centrală și de Est, precum şi dezvoltarea
relațiilor de cooperare cu instituții din zona central-europeană.
Scopul Universităţii este să contribuie la alinierea învățământului superior în limba maghiară
din România la standardele europene prin dezvoltarea unei reţele instituţionale cuprinzătoare
şi prospere. O modalitate importantă de realizare a acesteia o reprezintă participarea la
programul Erasmus, respectiv Erasmus+ și respectarea regulilor acestuia, precum și
extinderea relațiilor internaţionale stabilite în domeniul colaborării științifico-didactice cu
instituţii şi universităţi din UE, în primul rând a cooperărilor central-europene.
În vederea creşterii competitivităţii şi îmbunătăţirii ofertei academice, Consiliul de
administraţie/Senatul Universităţii Sapientia decide stimularea activităţilor internaţionale prin
următoarele măsuri:
1. sprijinirea parteneriatelor internaţionale, dezvoltarea relaţiilor de colaborare
internaţională şi creşterea numărului de acorduri interinstituționale încheiate mai ales
cu universităţi cu predare în limba maghiară din Ungaria și din Europa Centrală și de
Est;
2. sprijinirea parteneriatelor internaţionale, dezvoltarea relaţiilor de colaborare
internaţională şi creşterea numărului de acorduri interinstituționale încheiate cu
universităţi din Europa – cu accent pe universităţile din spaţiul central-european –, dar
şi cu universităţi din ţări terţe;
3. creșterea vizibilității internaționale a universității prin: pagină web în trei limbi
(maghiară, română și engleză), participarea la programele de burse internaționale și la
târguri și expoziții internaționale;
4. participarea la programe internaționale de mobilitate şi de dezvoltare a resurselor
umane, precum şi în programele de cercetare internaționale (Erasmus/Erasmus+,
CEEPUS, Horizon 2020, FP7-FP8, POSDRU, etc.);

5. extinderea mobilităţilor internaţionale a studenţilor şi stimularea cadrelor didactice şi
personalului administrativ de a participa la mobilităţi transnaţionale, în vederea
integrării în circuitul academic european și mondial, prin participarea în programul de
mobilităţi Makovecz, Campus Mundi etc.
6. sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării programelor de tip joint master şi master
internaţionalizat, cu predare în limba maghiară sau alte limbi de studiu din oferta de
programe ale universităţii, organizate în colaborare cu parteneri externi;
7. atragerea studenţilor străini şi profesorilor în vizită, cu precădere din spaţiul central- și
est-european;
8. realizarea unor cooperări cu firme şi companii internaţionale din spaţiul centraleuropean, dar şi din ţări terţe, în vederea asigurării pregătirii practice a studenţilor;
9. creşterea numărului de invitaţi internaţionali la manifestările ştiinţifice ale
universităţii;
10. creşterea numărului de cadre didactice invitate de la instituţii de prestigiu din
străinătate;
11. creşterea numărului și calității publicaţiilor ştiinţifice ale universităţii în limbi de
circulaţie internaţională şi spijinirea accentuată a cadrelor proprii în acest demers, cu
scopul îmbunătăţirii vizibilităţii instituţiei şi a promovării cooperărilor ştiinţifice
internaţionale;
12. creşterea numărului de specialişti din străinătate care publică în volumele „Acta
Universitatis Sapientiae”;
13. promovarea ofertei de studii în vederea creşterii numărului de studenţi străini la
universitate prin participarea la expoziţii şi târguri internaţionale;
14. sprijinirea organizării programelor intensive în vederea îmbunătăţirii competenţelor şi
abilităţilor specifice ale studenţilor BSc şi MSc;
15. sprijinirea organizării de cursuri în limbi străine, în special în limba engleză, pentru
dezvoltarea ofertei educaţionale ale universităţii;
16. obținerea statutului de membru în diferite federații universitare din țară şi din
străinătate, cum ar fi, de exemplu International Association of Universities (IAU), şi
participarea la programele acestora;
17. sprijinirea participării la proiectele internaţionale a Institutul Programelor de
Cercetare al Fundației Sapientia;
18. sprijinirea proiectelor de cercetare în colaborare cu companiile internaţionale;
19. compatibilizarea programelor de studii la nivel naţional şi internaţional şi
compatibilizarea diplomelor şi certificatelor universitare;
20. sprijinirea organizării de manifestări internaţionale în cadrul universităţii.
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