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1.Reflecțiii generale despre stagiul de mobilitate academică internațională 
 

Am avut oportunitatea de a face cunoștință cu un alt sistem educațional, cu două   grupuri 

academice de studenți diferite. Am avut posibilitatea să interacționez cu un alt mod de gândire și 

organizare al procesului de instruire într-o universitate de tip european. 
 

2.Obiectivele generale ale mobilității: 
 

Obiectivele propuse pentru perioada de mobilitate au fost: acumularea experienței în predarea 

limbii engleze aplicate într-un mediu academic de tip european, stabilirea relațiilor de colaborare cu 

cadrele didactice de la Catedra Limba engleză aplicată, familiarizarea cu modul de interacțiune dintre 

universitățile europene și alte părți interesate, informarea despre tradițiile culturale specifice zonei de 

vest a României. 
 

3.Valoarea adăugată a mobilității: 
 

Cursului  „Comunicarea  în  administrarea  afacerii”  mi-a  permis  să  interacționez  cu  studenții 

universității prin aplicarea diferitor metode și tehnici de predare. Aceasta m-a ajutat să obțin și șă 

descopăr deschiderea și dorința studenților de aparticipa activ 

în  timpul  orelor  ale  procesului  de  predare/  învățare  prin 

utilizarea și aplicarea diferitor metode și tehnici de predare, 

combinarea   oportunităților   profesionale   de   cercetare   cu   

cele practice un bun mod de a ajuta viitorul specialist să 

reușească în mediul concurenţial de piaţă. Mi-am lărgit numărul 

de prieteni. Am cunoscut tradiții culturale și locuri istorice 

importante. 
 

4. Activități realizate în cadrul mobilității academice internaționale: Activitățile din cadrul 

mobilității academice au fost organizate corespunzător obiectivelor propuse și agenda stabilită de 

comun acord cu administrația Universității „Vasile Goldiș”. 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

moderne. 

Cursul de opt ore „Comunicarea în administrarea afacerilor” 

mi-a  permis  să  mă  aflu  în  mediul  academic,  să  provoc 

studenții  la  discuții,  să-i  implic  la  maximum  în  diferite 

activități de comunicare orală și scrisă așa ca simularea 

procesului de negociere, să-i familiarizez cu elementele 

corespondenței de afaceri utilizând materiale și informație 

autentică     organizând lucrul în perechi, echipă și grup prin 

intermediul  instrumentelor  și   tehnologiilor   informaționale 

 

Grupul de profesori  universitari din Moldova de la Universitatea Alecu Russo din Bălți și 

Universitatea de Stat din Chișinău a avut o întâlnire cu colegii de la Catedra Limba engleză aplicată 

și Centrul de Relații Internaționale al Universității de Vest „Vasile Goldiș”. 
 

 

 
 
 

Împreună cu profesori universitari din Italia, Spania, Germania, Ungaria, Serbia, Ukraina și 

Rusia am participat la lucrările conferinței științifice internaționale dedicată zilelor academice ale 

Aradului cu comunicarea „Comunicarea efectivă în administrarea afacerilor”. 
 

 
 

Participanții grupului de mobilitate Erasmus din Moldova, Ukraina și Rusia au fost invitați la un 

număr de activități culturale dedicate zilelor academice ale Aradului. 
 

 



 
 

 
 

 
 

Ghidul Centrului de Relații Internaționale ne-a făcut cunoștință cu centrul istoric al orașului Arad. 
 

 

 
 
 
 

La sfârșitul programului de mobilitate Centrul de Rrelații Internaționale 

al  Universității de Vest „Vasile Goldiș” a organizat o excursie extrem de 

interesantă pentru profesorii universitari din Moldova, Rusia și Ukraina 

prin locurile istorice imporante ale județului Arad. 
 

 
 
 

 
 

Muzeul „Ioan Slavici” de la Șiria                                           Mănăstirea de la Radna 

 
1.   Rezultate/impact: 

    Nivel institutional (USARB):  Colegii de la Catedra Limba engleză aplicată din Arad  s-au 

arătat interesați de Universitatea „Alecu Russo” din Bălți. 
 

 

 Nivel individual:  A fost o experiență extraordinară de a interacționa cu studenți și colegi atât 

din România cât și din Italia, Spania, Germania, Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ukraina, Rusia, 

România și Moldova. 

 

 Nivel regional/national: implicarea administrației publice locale în evenimentele importante 

ale instituțiilor superioare de învățământ poate servi drept exemplu pentru cele respective din 

țara noastră. 
 

 

2.   Modalități de diseminare a rezultatelor mobilității 
 

 

La întoarcere am informat printr-o prezentare Power Point colegii de la Catedra Filologie 

engleză și germană despre impresiile și experiența acumulată în această perioadă scurtă de 8 

zile, dar destul de încărcată moral, profesionalși spiritual cu activități foarte interesante la 

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad.  Am povestit studenților mei despre 

activitatea colegilor lor de la Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad. 



3.   Concluzii, sugestii, alte opiniii 

Obiectivele trasate au fost realizate datorită faptului că am avut oportunitatea să fi 

implicată direct în multitudinea de activități organizate de administrația Universității de 

Vest „Vasile Goldiș” cu prilejul zilelor academic ale orașului Arad.  Salut acest tip de 

mobilitate. 

Am avut fericita ocazie să fac schimb de idei și experiență în timpul lucrărilor conferinței 

științifice internaționale cu colegi din Italia, Germania, Spania, Bulgaria, Serbia, Ungaria, 

Ukraina, Rusia, România și Moldova. 

Mobilitatea mi-a permis să îmbunătățesc conținutul cursului de „Comunicare în 

administrarea afacerii”. 

În opinia mea durata programului a fost prea scurtă.  Sugestia mea este de a extinde 

pentru o perioadă de 12 zile. 


