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1. MEDIUL GLOBAL AL UED
Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj (UED) are mediul său, care se află în plină evoluţie,
unele elemente din trecut rămân deosebit de puternice şi-i marchează existenţa. Acestea ar fi: aşezarea
geografică, competiţia dintre universităţile particulare şi cele de stat de acelaşi rang; numărul de
studenţi pe care universitatea trebuie să-l crească. Universitatea are nevoie de informaţii despre cum
este percepută de către studenţi, de către personalul universităţii, de către părinţi, de către absolvenţi
pentru a ști ce viitor îi aşteaptă.
La UED mediul universităţii îl evaluăm după următoarele criterii:
1. Practic: gradul în care pregătirea practică şi statutul personal sunt realizate în Universitate.
2. Comunitar: gradul în care campusul este primitor şi încurajează activitățile de echipă.
3. Formativ: gradul în care studenţii sunt capabili să se autoevalueze, să reflecteze şi să-şi
influenţeze devenirea personală.
4. Socializare: gradul în care sunt însuşite politeţea, protocolul, considerarea celor din jur.
5. Studiul: gradul în care interesul pentru studiu şi achiziţii academice sunt evidente.

2. BENEFICIILE OFERITE
UED înțelege şi aplică principiile marketingului atingându-şi mai eficient obiectivele. Ele trebuie
să-şi atragă în primul rând studenţii, să atragă resurse şi să-şi motiveze angajaţii.
UED aduce, în principal, patru mari beneficii:
•
•
•
•

Un succes mai mare în îndeplinirea misiunii instituţiei. Misiunea si obiectivele sunt clar stabilite., s-au
făcut analize detaliate pentru programe care să se adreseze problemelor reale din UED.
Creşte satisfacţia studenţilor faţă de cursuri şi profesori .Dacă instituţia dă greş în dezvoltarea de
programe satisfăcătoare pentru nevoile studenţilor vor avea efecte negative. UED trebuie să atragă
studenți și resurse financiare.
Îmbunătăţeşte curricula, fişele de disciplină şi competenţele în încercarea de a-şi satisface
studenţii.
Creşterea eficienţei. Preocuparea majoră a UED este calitatea. Pentru aceasta ne bazăm pe
profesori competenţi, studenţi talentaţi şi ambiţioşi, dar şi o bază materială generoasă.

3. EVOLUȚIA MARKETINGULUI EDUCAȚIONAL LA UED
UED oferă studii de licenţă, de master şi postuniversitare. Atragerea studenților pentru cele trei
tipuri de studii este foarte important.
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Evoluţia marketingului educaţional la UED poate fi caracterizată astfel:
•
•
•
•

•

Marketingul ca promovare. Studenţii aleg UED datorită promovării universităţii şi a săptămânii
porţilor deschise.
Marketingul ca segmentare şi cercetare a liceelor din Lugoj şi împrejurimi. Cercetarea pieţei
devine astfel o necesitate pe care poate s-o ia în considerare tot managementul universităţii
Marketingul ca poziţionare. UED si-a intensificat activităţile de promovare şi cercetare, punând
astfel bazele competiţiei.
Marketingul ca planificare strategică. UED este preocupată să facă faţă nu numai competiţiei, ci
şi schimbărilor din economie, demografie, valori şi alte zone care nu sunt sub directa influenţă a
universităţii. Astfel UED începe să înţeleagă conexiunile între modificările externe şi imaginea sa,
poziţionarea sa, programele sale, abilitatea de a atrage şi a servi studenţii.
Marketing înseamnă cooptarea managementului. UED a înţeles că, serviciul de admitere este
doar o parte a marketingului. Atragerea studenților, procesarea candidaturilor, admiterea şi
integrarea lor sunt activităţi foarte importante. UED tratează fiecare student ca partener de
valoare şi astfel presupune modificarea procedurilor, politicilor şi serviciilor. Colaborarea dintre
responsabilul cu admiterea si cel financiar devine astfel foarte strânsă. De fapt, în UED, decanii se
ocupă de admitere, de bani, de noi angajați, de carierele lor, de cămin, cantina şi altele. Dar tot
ei se preocupă de problemele studenților, de cercetarea privind atragerea şi reținerea lor, de
plasări pe piaţa muncii şi alte măsuri care să ducă la îmbunătăţiri reale în UED. Deci cooptarea
managementului implică, de fapt, o schimbare a modului de a gândi.

4. ANALIZA MEDIULUI DE MARKETING AL UED. ANALIZA SWOT
Pentru a reuși întotdeauna, UED a avut şi are nevoie să se adapteze corespunzător mediului
complex şi în continuă schimbare.
Toate activităţile instituţiei au loc şi sunt dependente de mediul exterior. Într-un mediu stabil, forţele
demografice, economice, ecologice, tehnologice, legislative şi culturale rămân stabile de la an la an. Pentru a
se menţine viabil, managementul din cadrul UED trebuie să îndeplinească patru obiective:
•
•
•
•

Înțelegerea macromediului;
Cercetarea sistematică a mediului;
Identificarea celor mai importante oportunităţi şi ameninţări;
Adaptarea inteligentă la mediu.

Într-o viziune strategică realistă, sistemul educaţional al UED din anul 2011 pleacă de la
previziunile pentru 2021.

Mediu
2021

Obiectiv
2019

Strategii
2017

Structură
2015

Sistem
2011
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UED a previzionat mediul aşa cum va arata peste 10 ani, când studenţii vor fi producători de
valoare, apoi instituţia va formula setul de obiective de atins. Pe baza lor se vor formula strategii de
îndeplinire a obiectivelor, vor începe modificările de structură pentru aplicarea strategiei şi se va trece
apoi la aplicarea planurilor şi acţiunilor specificate de strategie.
UED este parte a mediului social, dinspre care influenţele operează direct şi indirect.
UED şi mediul interacţionează deschis şi dinamic. Pe de o parte, mediul social influenţează
universitatea.
Influenţa poate stimula sau nu dezvoltarea obiectivelor universităţii. Pe de altă parte,
universitatea nu poate niciodată scăpa de forţele mediului. Universităţile sunt capabile sa influenţeze
mediul, iar această situaţie încearcă să o respecte UED. Interacţiunea dintre universitate şi mediul extern
cere o atenţie constantă din partea managementului. Managementul universităţii are nevoie de inteligenţă
şi intuiţie pentru a evalua semnificaţia acestor factori de mediu pentru viitorul UED.
UED, pentru a atrage studenţii are anumite oportunităţi:
•
•
•
•

creşterea autonomiei în alocarea resurselor;
programe de schimburi internaţionale de studenţi si profesori;
curriculum-ul modernizat si variat;
dezvoltarea alternativelor educaţionale.

Managementul strategic al UED se concentrează asupra rolului pe care universitatea doreşte să-l
joace pe termen lung în societate, conform schimbărilor de context şi ale mediului de muncă. Întrebarea
pe care şi-o pune conducerea Universităţii este "Ce rol vom juca în viitor, pentru cine si cum o vom face?".
Asta dacă vrem să avem o planificare strategică corectă.
Principalul scop a planificării strategice al UED este utilizarea informaţiilor externe şi interne
privind funcţionarea universităţii în stimularea ambiţiilor colective care există în universitate.
Marketing educaţional al UED înseamnă atragerea oamenilor potriviţi, în universitatea potrivită, la
momentul potrivit. Marketingul educaţional poate fi definit astfel: descrierea, implementarea şi evaluarea
unui plan de învățământ având în vedere relaţia de schimb între universitate şi studenţii săi şi realizarea
obiectivelor educaţionale şi strategice ale universităţii
Marketingul cere o viziune particulară a naturii relaţiei dintre şcoală şi studenţii săi. Este o relaţie
de schimb permanent între două părţi, care au propriile interese şi obiective.
Cooperarea dintre UED și student ia naştere numai dacă studentul decide să aleagă educaţia
oferită de UED.

4.1. POTENŢIALUL DE REÎNNOIRE AL UED
În timp ce educaţia şi învățarea sunt activităţi umane continue, instituţiile educaţionale pot apare
si dispare. Prin adaptare UED îşi creşte şansele de supravieţuire, care nu înseamnă obligatoriu creştere
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sau stagnare. Scopul analizei resurselor la UED este de a identifica punctele tari şi slabe ale Universităţii.
UED trebuie să-și stabilească obiectivele, oportunităţile şi strategiile în concordanţă cu punctele sale
tari şi slabe.
Analiza resurselor poate avea ca punct de plecare următorul inventar:

Resurse
Resurse umane
1. Număr adecvat?
2. Calificate?
3. Entuziaste?
4. Loiale?
5. Conştiincioase?
Bani
1. Suficienți?
2. Flexibili (economisiți dintr-o parte pot fi utilizaţi...)
Facilităţi
1. Adecvate?
2. Flexibile?
3. Privind calitatea Universităţii?
Sisteme
1. Calitatea sistemului informaţional
2. Calitatea sistemului de planificare
3. Calitatea sistemului de control
Evaluarea pieţei
1. Evaluarea studenţilor
2. Absolvenţii şi alţi donori
3. Calitatea Universităţii
4. Reputaţia generală

Î

Puncte tari
M
S

N

Puncte slabe
S
M
Î

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Analiza resurselor instituţiei
Legenda: î = nivel înalt; M = nivel mediu; S = nivel scăzut; N = neutru

O analiză a punctelor tari şi slabe ale UED, care să ia în considerare cererile în viitor, poate
conduce la formularea alternativelor de politici pentru universitate.
Cheia oportunităţilor pentru UED stă în competenţele distincte pe care le formează prin crearea
Departamentului de Relaţii Internaţionale, şi nu în ultimul rând a Departamentului de Cercetare
Științifică și Proiecte Economice, dar şi prin crearea Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră C.C.O.C.
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ANALIZA SWOT LA UED LUGOJ
Puncte tari
1. Localizarea/accesul.
2. Filosofia/viziunea instituțională.
3. Disciplina academică.
4. Atmosfera colegială.

Puncte slabe
1. Vecinătatea unui centru universitar de tradiție.
2. Rezultate modeste la Bacalaureat.
3. Situație financiară precară existentă la nivel zonal.
4. Fenomenul de saturație manifestat pe piața forței
de muncă.

5. Rezultate universitare meritorii.
6. Nivel diminuat al taxelor percepute.
7. Apetența pentru activități ce încurajează
fenomenul de inovare și dezvoltare profesională.
Oportunităţi
1. Numirea unui nou Rector.
2. Ocazie pentru o buna publicitate.
3. Recrutări de profesori buni.
4. Completarea de noi facilităţi.
5. Accesul simplu la resursele informaționale.
6. Posibilitatea unor rezultate universitare
îmbunătățite.

Ameninţări
1. Reducerea numărului absolvenților de liceu.
2. Costul ridicat al publicității.
3. Rutina în susținerea cursurilor și seminariilor.
4. Anularea anumitor facilități ce au fost oferite în
trecut.
5. Restrângerea ariei de recrutare a potențialilor
studenți.
6. Posibilitatea obținerii unor rezultate
nesatisfăcătoare în ceea ce privește absorbția
absolvenților pe piața muncii.

4.2. ANALIZA CONCURENŢEI
Managementul UED ia în considerare ca odată cu apariţia universităţilor private si cu reducerea
resurselor financiare, nu mai poate ignora concurenţa crescândă în următoarele domenii:
•
•
•
•

pentru studenți - atât școlile de prestigiu, cât si cele mai puţin selective concurează pentru
aceiaşi absolvenţi de liceu.
pentru specialişti - atragerea de cunoştinţe şi specialişti în orice domeniu se face în competiţie cu
firme şi şcoli private, din ţară şi din străinătate;
pentru fonduri - competiția pentru granturi şi pentru finanţări ale fundaţiilor din străinătate;
pentru atenţia publicului - informarea viitorilor candidaţi cu privire la oferta universităţii care
tinde să devină un factor din ce în ce mai important în determinarea alegerii făcute de aceştia.

În concurenţa pentru resurse, UED poate folosi instrumente de marketing: calitatea în oferte de
programe, unicitatea programelor, preţul, disponibilitatea, reputaţia, nivelul ridicat de pregătire al
studenţilor şi profesorilor. Pentru studierea concurenţilor, UED trebuie să găsească răspunsul la
următoarele întrebări:
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.
.
.
.
.
.
.
.
.

”Cu ce instituţie concurăm noi pentru studenţi si ce succese avem?”;
”Ce programe oferă ele şi cât de bune sunt ele?”;
”Care este situaţia ei financiară?”;
”Care sunt criteriile ei la admitere?”;
”Care este concurenţa ei la admitere?, Care este tendinţa ei?”;
”Care sunt oportunităţile şi ameninţările cu care se confruntă?”;
”Care sunt punctele ei tari şi cele slabe?”;
”Ce fel de strategie concurenţială foloseşte?”;
”Care este poziţia ei competitivă (lider, urmăritor)?”.

4.3. STRATEGIILE DE MARKETING
Când formulăm o strategie de marketing pentru viitorii ani, UED va trebui să răspundă la
următoarele întrebări:
1. ”Ce fel de servicii doreşte UED să dezvolte pentru fiecare grup ţintă?”;
2. ”Cum poate şcoala să se distingă de celelalte universităţi pe aceste pieţe, şi ce avantaje
particulare doreşte universitatea să obţină?”;
3. ”Ce obiective tactice de marketing doreşte UED să realizeze?”;
4. ”Care sunt elementele marketingului mix necesare şi ce politici de preţ, produs, personal şi
promovare vor fi utilizate pentru atingerea obiectivelor?”.
Obiectivele strategice sunt obiective pe termen lung pentru UED Obiectivele operaţionale sunt
obiective pe termen mediu şi privesc combinaţiile serviciilor Universităţii. Obiectivele operaţionale, au
nevoie să fie cât mai detaliat posibil.
Numai dacă obiectivele operaţionale sunt stabilite şi scrise, acestea pot constitui un ghid pentru
deciziile care vor fi luate prin intermediul Planului de acţiune ale UED în viitor. Planul de acţiune arată
utilizarea resurselor pentru a realiza optimul de marketing mix şi atingerea obiectivelor tactice. Planul de
acţiune se ocupă de coeziunea şi coordonarea variatelor instrumente de marketing. Întrebările pe care şi
le pune conducerea UED sunt:
”Ce fel de cerinţe au de îndeplinit studenţii?”;
”Cum vom putea atrage oamenii potriviţi (personal) şi ce posturi vor primi ei?”;
”Care va fi avantajul distinct pentru studenţii la curs (profit) si cum va arata şcoala asta în exterior
(promovare)?”.
Planul de acțiune al UED poate face distincţia între măsurile şi acțiunile pe termen scurt şi
modificările ce se vor realiza pe termen mediu. Planul stabileşte şi dezvoltările viitoare şi cum va fi
realizat feedback-ul pentru a vedea dacă obiectivele au fost realizate. Deoarece, scopul strategiei de
marketing la UED este de a influenţa relaţia dintre Universitate şi comunitate, evaluarea şi revederea
periodică este necesară. Experienţele obţinute şi rezultatele din planificarea anterioară pot fi utilizate
într-o nouă rundă de planificare.
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5. MIX-UL DE MARKETING
La UED cele cinci instrumente, aşa numiții 5P, definesc prin interconexiunile lor educaţia oferită
de universitate. Ele sunt: preţ, plasare, produs, personal şi promovare. Universitatea poate avea
combinaţia de mix care se conformează nevoilor grupului-ţintă.
Relaţia de schimb este prezentată în următoarea figură:

M. mix. 1

Grup ţintă 1

M. mix. 2
Preţ
Plasare
Produs
Personal
Promovare

UED
Obiective

Grup ţintă 2
Participare

Mix-ul de marketing pentru fiecare grup ţintă

Pornind de la aceste considerente, devine evident că întreaga activitate a Universităţii Europene
”Drăgan” trebuie orientată spre creşterea competitivităţii prin calitatea ofertei şi a rezultatelor
activităţii (necesitatea trecerii de la cantitate la calitate), prin întărirea dimensiunii internaţionale a
activităţii, prin încurajarea unei atitudini responsabile a întregii comunităţi academice.

6. Planul de acțiune pentru implementarea strategiilor de marketing
Promovarea UED cuprinde toate formele de comunicare şi activităţile pe care Universitatea le
poate desfăşura pentru a atrage grupurile-ţintă prin educaţia oferită.
În tabelul următor sunt prezentate obiectivele urmărite şi acţiunile stabilite a fi realizate în anul
universitar 2017-2018:
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Obiectiv
1. Promovarea
imaginii UED

Acţiuni stabilite în vederea realizării
obiectivului
- Dezvoltarea permanentă a site-ului
UED

Determinarea obiectivului

Costuri
Sursă de
preconizate finanţare

- Actualizarea site-ului UED
-

- Consolidarea prezenţei UED la
nivelul rețelei sociale Facebook

- Actualizarea informaţiilor
pe reţeaua de socializare
Facebook

- Organizarea unor evenimente
periodice de socializare și promovare
a UED

- Număr de evenimente
organizate de UED

- Transmiterea comunicatelor de
presă

- Număr de comunicate de
presă

-

-

-

Responsabili

Termen de
realizare

-

Director
Departament de
Cercetare
Permanent
Decani
Directori
Departamente

-

Director
Departament de
Cercetare
Permanent
Decani
Directori
Departamente

-

Rector
Prorector
Decani
Directori
Departamente

Permanent

-

Rector
Prorector
Decani

Permanent
10

* La întocmirea prezentului Plan de marketing al Universității s-a ţinut cont atât de Planul operaţional al Universităţii şi Planul de evenimente al acesteia, cât şi de acţiunile de promovare
a Ofertei academice ale Facultăţilor de Ştiinţe Economice şi de Drept.

- Transmiterea informaţiilor solicitate
de reprezentanţii mass media

- Număr de informaţii
solicitate de mass media

-

- Organizarea conferinţelor de presă

- Număr de conferinţe de
presă

-

- Promovarea cercetării ştiinţifice a
UED şi a editurii Nagard

- Sesiunea ştiinţifică anuală a cadrelor
didactice

- Număr de participări la
Târguri naționale şi
internaționale de carte
- Obținerea de diplome care
să ateste calitatea
publicațiilor Editurii Nagard
- Număr de articole susținute
- Elaborarea unui volum care
să cuprindă articolele
susținute

-

Rector
Prorector
Decani

Permanent

-

Rector
Prorector
Decani

Permanent

1.000 lei

Director
Venituri
Departament de
proprii,
Cercetare
Permanent
sponsorizări
Directori
Departamente

1.000 lei

Director
Venituri
Departament de
proprii,
Cercetare
sponsorizări
Directori
Departamente

Nov.
2017
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* La întocmirea prezentului Plan de marketing al Universității s-a ţinut cont atât de Planul operaţional al Universităţii şi Planul de evenimente al acesteia, cât şi de acţiunile de promovare
a Ofertei academice ale Facultăţilor de Ştiinţe Economice şi de Drept.

- Participarea studenţilor UED la
sesiuni ştiinţifice studenţeşti externe

- Sesiunea ştiinţifică anuală a
studenților

- Conferința ştiinţifică internațională
UED

- Continuarea implementării
Programului Junior Achievement
Romania la UED, ce va consta în
acțiuni de educație antreprenorială

- O participare la o sesiune
organizată de o universitate
din România

- Număr de articole susținute
- Elaborarea unui volum care
să cuprindă articolele
susținute
- Număr de articole susținute
- Elaborarea unui volum care
să cuprindă articolele
susținute
- Număr de studenţi
beneficiari ai Programului

1.000 lei

Director
Departament de
Venituri
Cercetare
Mar. – Mai
proprii,
Decani
2018
sponsorizări
Directori
Departamente

1.000 lei

Director
Venituri
Departament de
proprii,
Cercetare
sponsorizări
Directori
Departamente

Mai
2018

1.000 lei

Director
Venituri
Departament de
proprii,
Cercetare
sponsorizări
Directori
Departamente

Iun.
2018

2.000 lei

Venituri
proprii,
sponsorizări

Iul.
2018

Prorector
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* La întocmirea prezentului Plan de marketing al Universității s-a ţinut cont atât de Planul operaţional al Universităţii şi Planul de evenimente al acesteia, cât şi de acţiunile de promovare
a Ofertei academice ale Facultăţilor de Ştiinţe Economice şi de Drept.

2. Promovarea
Ofertei academice
a UED

- Publicare Ofertei academice a
universităţii pe site-ul UED

- Consolidarea prezenţei UED la
nivelul rețelei sociale Facebook

- Actualizarea site-ului cu
Oferta academică a UED
pentru Admiterea 2018

- Actualizarea şi promovarea
informaţiilor privind
Admiterea 2018 pe reţeaua
de socializare Facebook

- Realizarea de materiale
promoţionale

- 500 de pliante
- 100 de afişe

- Promovarea Ofertei academice a
UED în liceele din Lugoj şi din
localităţile limitrofe (Caransebeş,
Buziaş,
Făget, şi
Nădrag)
- Participarea
prezentarea Ofertei

- Număr de vizite în liceele
din Lugoj şi din localităţile
limitrofe

academice a UED la târguri de
specialitate

-

Director
Departament de
Cercetare
Permanent
Decani
Directori
Departamente

-

-

Director
Departament de
Cercetare
Permanent
Decani
Directori
Departamente

1.000 lei

Venituri
proprii,
sponsorizări

Rector
Prorector
Decani

Ian.
2018

-

-

Decani
Directori
Departamente

Ian.
2018

1.000 lei

Venituri
proprii,
sponsorizări

Rector
Prorector
Decani

Mar.
2018

-

- O participare
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* La întocmirea prezentului Plan de marketing al Universității s-a ţinut cont atât de Planul operaţional al Universităţii şi Planul de evenimente al acesteia, cât şi de acţiunile de promovare
a Ofertei academice ale Facultăţilor de Ştiinţe Economice şi de Drept.

3. Relaţia UED cu
comunitatea locală

- Organizarea şi prezentarea Ofertei
academice a UED în cadrul acțiunii
”Porți deschise la UED”

- Invitarea liceelor şi şcolilor
din Lugoj şi localităţile
limitrofe să viziteze UED
- Număr de vizite

- Prezența reprezentanţilor UED la
emisiuni radio şi tv pe tema Admiterii
2018

- Număr de emisiuni

- Realizarea materialelor de
promovare a Admiterii 2018

- Spoturi radio şi TV,
materiale de presă scrisă şi
online

- Promovarea Ofertei academice a
UED în presă (ziare, radio, tv, online)

- Încheierea unor contracte
de asigurare a promovării
Admiterii prin intermediul
presei
ncheierea
contracte
- Număr deunor
contracte
de de
asigurare
voluntariata promovării
(Crăciun, Paşte
Admiterii
prin
intermediul
etc.)
presei;
Număr de voluntari

- Implementarea programului
”Voluntar la UED”

-

Decani
Directori
Departamente

Apr.
2018

-

-

Rector
Prorector
Decani

Apr. – Mai
2018

1.000 lei

Venituri
proprii,
sponsorizări

Rector
Prorector
Decani

Mai
2018

1.000 lei

Venituri
proprii,
sponsorizări

Rector
Prorector
Decani

Iun. – Sep.
2018

-

-

Responsabil
COCC
Decani

Permanent

-

(studenţi, cadre didactice).
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- Organizarea şi sprijinirea unor
evenimente periodice destinate
comunităţii locale

- Număr de evenimente
organizate şi sprijinite

- Identificarea companiilor și a
instituțiilor publice dispuse să ofere
mentorat studenților

- Număr de protocoale de
parteneriat şi convenţii de
practică

- Întâlnire cu reprezentanții
instituțiilor publice

- Proces verbal/Minută

- Întâlnire cu reprezentanții mediului
de afaceri

- Proces verbal/Minută

- Întâlnire cu reprezentanţii
studenţilor UED

- Proces verbal/Minută

- Întâlnire cu absolvenţii UED

- Proces verbal/Minută

-

Rector
Prorector
Decani
Directori
Departamente

Permanent

-

Rector
Prorector
Decani
Directori
Departamente

Permanent

-

Rector
Prorector
Decani

Ian.
2018

-

-

Rector
Prorector
Decani

Ian.
2018

-

-

Rector
Prorector
Decani

Feb.
2018

-

-

Rector
Prorector
Decani

Mar.
2018

-

-

-
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4. Relaţii naţionale
şi internaţionale
ale UED

- Încheierea de Acorduri de cooperare
interuniversitară cu universităţi din
România şi din străinătate
- Realizarea activităților prevăzute în
Acorduri

- Număr de acorduri de
cooperare interuniversitară
- Număr de deplasări
organizate în cadrul
acordurilor

- Organizarea de vizite naţionale şi
internaționale la UED

- Număr de vizite de la
universități din străinătate la
UED

- Internaționalizarea publicaţiilor
ştiinţifice din UED, prin ancorarea în
practicile moderne (ex. în ceea ce
priveşte board-ul, procedurile de
publicare, accesul online, indexarea în
baze de date etc.)

- Numărul de autori străini şi
numărul de baze de date
internaţionale pentru fiecare
revistă a UED

-

-

-

-

Rector
Director
Departament
Relații
Internaționale

Permanent

-

Rector
Director
Departament
Relații
Internaționale

Permanent

-

Director
Departament de
Cercetare
Permanent
Directori
Departamente

RECTOR,

Conf. univ. dr. Dumitru CORNEAN
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