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 Raport rezumativ 

I. Activităţi fundamentale 
1. Educaţie 
2. Cercetare 

II. Activităţi suport 
1. Dezvoltare instituţională 
2. Relaţii internaţionale 
3. Activităţi pentru studenţi şi Fundaţia  

„Alumni” 
4. Marketing educaţional şi activităţi culturale 
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 Educaţie 

Programe de licenţă 
• nr. de programe acreditate 
• încercarea de a redeschide 

“extensia” de la Bălţi 
• scăderea nr. candidaţilor 

(20% faţă de 2009) 
• scăderea nr. studenţilor 

exmatriculaţi 
• promovabilitatea la 

absolvire 
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 Educaţie 
Programe de master 
• 156 programe didactice 
• 111 programe funcţionale 
• 6 programe în limbi străine 
• creşterea nr. candidaţilor (23% faţă de 2009) 
• promovabilitatea la absolvire (98%) 

 
Programe de studii doctorale 
• 13 şcoli doctorale (24 domenii) 
• creşterea nr. doctoranzilor (22% faţă de 2009) 
• 4 proiecte din fonduri structurale: 540 burse 
• programe de studii doctorale în limbi 

străine/cooperare internaţională: 0 
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 Cercetare 

• Granturi şi programe 
• 25 internaţionale 
• 161 naţionale în continuare 
• 42 naţionale noi 
• 10 contracte cu organizaţii economice 
• 6 proiecte din fonduri structurale – coordonare 
• 7 proiecte din fonduri structurale – parteneriat 
• 17% din veniturile curente 



Rector 

 Cercetare 

• Publicaţii şi brevete 
• 330 articole ISI (18% mai puţin ca în 2009) 
• 350 articole BDI şi în volume ale conferinţelor 

internaţionale 
• 12 cărţi şi 45 capitole în străinătate (70% mai multe cărţi 

şi 300% mai multe capitole) 
• 5 brevete 

• Premii şi distincţii 
• 2 premii „Opera Omnia” 
• 8 premii ale Academiei Române 
• 3 premii ale Fundaţiei „Dinu Patriciu” 
• 1 premiu de excelenţă „Fundaţia pentru Ştiinţă şi Artă” 
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  Dezvoltare instituţională 

• Resurse umane 
• Personal didactic 
• Personal de cercetare 
• Personal didactic asociat 
• Personal administrativ 

• Resurse materiale 
• Spaţii didactice noi: 4 săli (corp I) 
• Suplimentare spaţii didactice (corp A) 
• Restrângere spaţii didactice 7 săli (Corp E) 
• Reparaţii şi amenajări 2 obiective (Librărie, Muzeu) 

• Investiţii aprox. 17,3 mil. lei din care 
• 82% din fonduri proprii 
• 18% din alocaţii bugetare 
• Obiective noi: 3 (Corp I, Căminul C5, proiectare cămin Teologie) 
• Obiective în continuare: 2 (Corp A, Grădina Botanică) 
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  Dezvoltare instituţională 
• 37 de periodice ştiinţifice proprii: 3 ISI, 12 B+  
• 80 titluri publicate de editura UAIC (seria de 

excelenţă, premii naţionale) 
• 116 conferinţe naţionale şi internaţionale 

(creştere cu 28%) 
 

• Resurse financiare: 
• Proiecte din fonduri structurale 

• Strategice:  
• 16 coordonare - ~41 mil.Euro  
• 24 în parteneriat - ~ 7,8 mil 

Euro 
• Alocaţii bugetare: 

• Finanţare de bază – 15% scădere 
• Investiţii – 60% scădere 
• Cercetare – 25% scădere 

• Venituri proprii: 
• 22% scădere 
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  Relaţii internaţionale 

Asociații și rețele internaționale 
 
• Grupul Coimbra 

• Adunarea Generală (peste 120 de reprezentanți ai 
universităților membre) 

• Grupuri de lucru: 5 participări 
• Alte evenimente: 6 participări 

• Rețeua Utrecht 
• Adunarea generală – amânată pentru 4-6 mai 2011 
• Grupuri de lucru și alte activități: 10 participări 

• Agenția Universitară a Francofoniei 
•  ,,Zilele Francofoniei” 

 



 Rector 

  Relaţii internaţionale 

Școli de vară și stagii de cercetare 
• 5 școli de vară 
• 20 de burse ,,Eugen Ionescu” 
 
Mobilități studenți și profesori:  
• 1662, din care -450 mobilități Erasmus pentru studenți 
 
25 participări ale reprezentanților Universității la diferite 
evenimente internaționale 
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 Activităţi pentru studenţi 

• Proiecte din fonduri structurale 

• 2 granturi proprii şi 2 parteneriate pentru practică, educaţie 

antreprenorială, angajabilitate şi relaţii cu absolvenţii 

• Valoare estimată: aprox. 1 mil. euro 
 

• Angajări part-time la Grădina Botanică, Cantină, departamentele 

administrative 
 

• Participări la concursuri internaţionale şi naţionale 
 

• Activităţi de informare şi evenimente social-culturale 
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Marketing educaţional şi activităţi culturale 


