
 

 

                                        Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți 

Programul Erasmus+ 

Acțiunea-cheie 1-Mobilitatea persoanelor în scop educațional 

Raport cu privire la Mobilitatea academică internațională  

 

Prenume/ nume:Buga Oleg Simion 

Titlul didactic și științific:doctor habilitat în economie, profesor universitar 

Universitatea/instituția gazdă, țara: Universitatea „Ștefan cel Mare”, din Suceava, 

România 

Perioada mobilității:18.04.2016-22.04.2016 

Tipul de mobilitate (formare/predare):de predare 

1. Reflecții generale despre stagiul de mobilitate academică internațională 

 

Programul dat este o marcă bine cunoscută în Uniunea Europeană care se bucură de 

succes. Aduce performanță și valoarea în mediul academic în scop educațional și are efect 

pozitiv asupra participanților generând numeroase forme de valoare adăugată. Absolut 

necesar acest program fiind merită de a fi consolidat, simplificat pentru participanți și 

lărgit în continuare. 

2. Obiectivele generale ale mobilității: 

 

a) Îmbunătățirea calității și relevanței studiilor prin consolidarea cooperării 

internaționale și prin creșterea accesului transnațional la resursele educaționale ale 

sistemului de învățământ și educației a României; 

b) Asigurarea participării competitive la edificarea și consolidarea Spațiului național 

al învățământului superior definit de Procesul Bologna; 



c) Analiza și aducerea la nivel de compatibilitate a programelor analitice aplicată în 

Republica Moldova, USARB cu cele similare din Universitatea „Ștefan cel Mare”, 

din Suceava, România; 

d) Dezvoltarea și adaptarea serviciilor de instruire la cerințele mediului extra 

academic identificat la nivel național și internațional; 

e) Dezvoltarea cadrului optim de integrare a programelor de instruire cu cercetare 

științifică; 

f) Organizarea stagiilor de practică a studenților la întreprinderi, organizații, firme 

etc. 

 

3. Valoarea adăugată a mobilității: 

 

1. Armonizarea programelor universitare UE și naționale; 

2. Dezvoltarea multilingvismului prin predare în alte limbi adică cele naționale 

insuficiența competențelor lingvistice continue să fie un obstacol pentru cei 

participanți la mobilitate; 

3. Dezvoltarea politicelor de vecinătate și evoluție în domeniul educațional și cercetare 

științifică. Erasmus+ devine și prin această cale o formă de diplomație; 

4. Creștea proeminenței și a prestigiului EFP; 

5. Consolidarea sentimentului de identitate europeană. 

4. Activități realizate în cadrul mobilității academice internaționale: 

 

1. Predarea a patru teme din cursuri ascultate de studenții specialității Turism, servicii, 

comerț extern Universitatea „Ștefan cel Mare”, din Suceava, România Temele predate 

sunt 1.piata serviciilor din republica moldova 2Republica moldova in comertul mondial 

3Rutele turistice din Republica Moldova 4 Romania ca unul din principalii investitori din 

Republica Moldova..Cu parere de rau,poze nu am facut,nu aveam telefon performant 

atunci... 

2. Examinarea și analiza programelor de învățământ folosit în procesul de instruire a 

studenților specialității date; 

3. Analiza fondului de carte de la biblioteca Universitatea Ștefan cel Mare Suceava 

ROMÂNIA; 

4. Întâlniri și discuții profesionale cu profesori ce predau la specialitatea dată; 

5. Analiza și vizitarea unor locuri de practică a studenților specialității date (Hotelul Santa, 

Camera de comerț extern filiala Suceava și altele). 

5. Rezultate/impact: 

 Nivel instituțional (USARB) 



1. Analiza compatibilității programelor analitice aplicate la specialitățile economice 

USARB cu cele similare de laUniversitatea „Ștefan cel Mare”, din Suceava, 

România; 

2. Analiza cadrului optim de integrare a programelor de instruire cu cercetare științifică; 

3. Îmbunătățirea competențelor lingvistice; 

4. Îmbunătățirea capacității de inserție profesională și perspectivelor de carieră. 

 

 Nivel individual 

1. Îmbunătățirea competenței profesionale; 

2. Îmbunătățirea capacităților lingvistice; 

3. Perfecționarea metodelor de predare; 

4. Creșterea capacității de a răspunde provocărilor mediului profesional; 

 

 Nivel regional/național 

1. Creșterea nivelului competitiv la identificarea și consolidarea spațiul național a 

învățământului superior; 

2. Îmbunătățirea calității studiilor prin consolidarea cooperării internaționale în 

domeniul educației; 

3. Creșterea contribuției la compatibilitatea integrării programelor de studii UE și 

naționale. 

 

6. Modalități de diseminare a rezultatelor mobilității 

 

Principala metodă de diseminarea a rezultatelor la programul Erasmus+ petrecut în 2016 

laUniversitatea „Ștefan cel Mare”, din Suceava, România este EXPLOATAREA a rezultatelor 

obținute. 

Exploatarea a fost făcută atât în procesul de perfecționare a programelor analitice cât și în 

procesul de predare, instruire practică a studenților USARB.  

De asemenea menționez că despre aceste rezultate au fost informați colegii de serviciu la ședința 

catedrei reflectând noile abordări în procesul educațional. Pe parcursul timpului postErasmus+ în 

toate activitățile educaționale și extra educaționale am folosit rezultatele obținute.  

 

7. Concluzii, sugestii, alte opinii 

 

Mobilitatea în învățământului superior în cadrul programului Erasmus+ este un factor motrice, 

esențial în procesul de creștere a nivelului profesional, de cunoaștere a noi realități în domeniul 

educațional, de analiză și posibilitate a compatibilității programelor de studii etc. De asemenea 

acest program permite de a îmbunătăți posibilitățile lingvistice, vocabularul, 

competențeleoratorice. Prin acest program avem posibilitatea de îmbunătăți și sursele utilizate în 

procesul educațional. 

Este necesar pentru continuitatea perfecționării ca programul de formare Erasmus+ să fie 

automat inclus în perspectiva activității profesionale a profesorului după cel de predare. 


