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1. Reflecțiii generale despre stagiul de mobilitate academică internațională 

 

În perioada aflării mele în funcția de prorector pentru relații internaționale am fost invitată 

pentru a participa la săptămâna internațională, organizată de Universitatea Alexandru Ioan 

Cuza din Iași. Pentru mine această mobilitatea a prezentat o  experiență inedită de stabilire a 

relațiilor de colaborarea între universitățile din diferite țări la nivel de unități administrative 

academice pină la prorectori și rectori.  

 

2. Obiectivele generale ale mobilității: 

Obiectivele generale ale mobilității s-au rezumat la următoarele: 

- Participarea la activitățile planificate în cadrul săptămânii relațiilor internaționale (pe 

întâlnire cu conducerea universității, reprezentanții oficiului relații internaționale, 

profesori și studenți străini aflați în mobilitate la universitatea gazdă); 

- Prezentarea universității de origine, promovarea USARB, prezentarea ofertei educaționale 

și a experienței în cadrul programelor de mobilitate academică; 

- Studierea activității Oficiului relații internaționale ale Universității gazdă; 

- Stabilirea relațiilor de colaborare în vederea inițierii acordurilor noi ICM și CBHE; 



- Cunoșterea modului de organizare și gestionare  a mobilităților „incoming” și „outgoing”. 

 

3. Valoarea adăugată a mobilității: 

Experiența acumulată și persoanele pe care le-am cunoscut în mobilitate mi-au schimbat 

viziunea asupra modului de internaționalizare a universității și promovării imaginii ei 

peste hotare. Mobilitatea internațională de care am beneficiat a fost un suport important 

pentru activitatea mea în domeniul relațiilor internaționale.  

4. Activități realizate în cadrul mobilității academice internaționale: 

 

În cadrul mobilității au fost realizate următoarele activități:  

- Vizita Universității;  

- Vizita bibliotecii universitare și muzeului; 

- Participarea la tîrgul mobilităților academice internaționale 

- Întâlnire cu administrația universității-gazdă; 

- Întâlnire cu profesorii și studenții aflați în mobilitate academică la Universitatea 

Alexandru Ioan Cuza; 

- Întruniri cu profesorii străini; 

- Realizarea schimbului de experiență și stabilirea relațiilor de colaborare. 

 

5. Rezultate/impact: 

 Nivel instituțional (USARB) 

Am revenit din mobilitate cu noi idei pentru organizarea activității Departamentului 

relații internaționale 

Am diseminat impresiile și experiența mea din mobilitate între angajații DRI, în cadrul 

ședințelor Senatului USARB, în discuțiile cu colegii de la Facultățile USARB. 

Am stabilit noi strategii și politici de activitate în vederea internaționalizării USARB. 

 

 Nivel individual 

Cunoștințe și abilități noi acumulate în domeniul RI, noi colegi și relații de colaborare 

pentru viitoarele proiecte.  

 

 Nivel regional/național 

Am promovat imaginea universității mele și Republicii Moldova peste hotare 

 

 



6. Modalități de diseminare a rezultatelor mobilității 

-Ședințele în cadrul DRI; 

- Întrunirile neoficiale cu colegii; pagina web a universității, rețele sociale. 

7. Concluzii, sugestii, alte opiniii 

 

Mulțumesc mult Oficiul de Relații internaționale a Universității Alexandru Ioan Cuza 

din Iași pentru șansa oferită.  

 

 

 

            

 

 

 


