
Study in Romania 

Portal de promovare a învățământului superior 

românesc în mediul internațional 



Dezvoltarea portalului 
www.studyinromania.gov.ro 

• Finantare: Programul Operational 
Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 
2007-2013● 

• Proiect: Internaționalizare, echitate și 
management universitar pentru un 
învățământ superior de calitate (IEMU) 

• Parte a activităților privind 
internaționalizarea educației 
 

http://www.studyinromania.gov.ro/


Dezvoltarea portalului 
www.studyinromania.gov.ro 

Analiza sistemică privind internaționalizarea învățământului 
superior  

Consultări cu experți din partea DAAD, Polonia, study in 
estonia, study in finland 

3 întâlniri de viziune pentru creionarea unor direcții strategice 
privind internaționalizarea 

Vizite strategice în 20 de universități în vederea oferirii de asistență 
pentru dezvoltarea de strategii instituționale privind 

internaționalizare 

http://www.studyinromania.gov.ro/


Obiective 

Promovarea învățământului superior românesc la nivel global  

Atragerea studenților internaționali în programe de studiu din 
oferta educațională a universităților românești 

Creșterea vizibilității și promovarea ofertei educaționale a 
universităților din România în mediul internațional 

Creșterea gradului de conștientizare privind statutul  României 
ca destinație de studiu în Uniunea Europeană 



Concept 
 “A gateway to accessible quality Higher Education in EU” 

 Crearea unei experiențe vizuale inedite și a unei interfațe accesibile pentru 

utilizatori; 

 Minimizarea efortului pentru universități prin: 

 Interconectivitate la nivel național - cu alte platforme (precompletări) 

 Interconectivitate la nivel local – zona privată pentru universități și 

redirecționări pe site-urile universităților 

 Informații actualizate despre oferta educațională din România 

 Informații relevante privind formalitățile pentru a studia, trăi și lucra în 

România 

 Redirecționarea către instituțiile și portalurile cele mai relevante pentru 

începerea formalităților de acces și recunoaștere 

 



 
 
 
 
 
 

Structura platformei studyinromania 





1. Promovarea României ca una dintre potențialele 
destinații de studiu în UE 

2. Promovarea ofertei educaționale din România 

3. Furnizarea de informații relevante privind procesul 
de înscriere la studii 

4. Furnizarea de informații relevante privind viața de 
student 
 

Pași pentru atragerea studenților străini 



1. Promovarea României ca una dintre 
posibilele țări de studiu în UE  

 

•  Evidențierea avantajelor 
„competiționale” 

 

• Prezentarea și promovarea 
României ca țară atractivă 
educațional, turistic etc.  



2. Promovarea ofertei educaționale din 
România 

Căutare predefinită din pagina home 



Filtrarea căutării după diverse criterii 



Vizualizarea 
detaliilor fiecărui 
program de studiu 



Selectarea programului de studiu dorit direct de pe 
harta 



3. Furnizarea de informații relevante privind 
procesul de înscriere la studii 

înscriere / recunoașterea diplomelor / vize / permis ședere 



4. Furnizarea de informații relevante privind viața de 
student 



 Viața studențească 

 
 Împrumuturi 

 
 Securitate  

 Servicii medicale 

 



• Platformă gestiune programe universități 

• Prima variantă a conținutului static  

• Peste 80 programe de studiu deja introduse de: 
• Universitatea de Vest Timișoara 
• Universitatea București 
• Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină 

Veterinară din Cluj-Napoca 
• Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi○ 
 
Mulțumim celor ce au ”spart gheața”!  

Status portal 



 Opțiune de căutare în website 
 Știri/Noutăți 
 Formular de contact 
 Social-media – cont facebook / canal youtube 
 Răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ) 

Funcționalități 

 



 Adaptare website pentru mobil 

 Linkuri utile 

O hartă interactivă cu toate instituțiile de 
învățământ din România 

Funcționalități viitoare 



- Emiterea unui username si parola pentru 
universitatile care doresc sa isi promoveze oferta 
educationala 

- Logarea pe platforma 

www.uefiscdi-direct.ro/IEMU 

Introducerea detaliilor privind 
programele de studiu 



 Mulțumesc ! 

Cezar Mihai Haj  

cezar.haj@uefiscdi.ro 


