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1. Reflecții generale despre stagiul de mobilitate academică internațională 

În perioada mobilității am avut ocazia de a face cunoștință și a participa la procesul de instruire 

la Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad.  Datorită schimbului de experiență cu colegii 

din Arad am identificat noi metode și procedee, care ulterior au fost implementate în procesul de 

predare/învățare la Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți. În cadrul conferinței științifice 

internaționale Zilele Academiei Arădene, ediția XXVI (2016) am prezentat o comunicare 

”Algoritmi de gestionare automatizată a orarului în instituțiile de învățământ” în secțiune.  

 

2. Obiectivele generale ale mobilității: 

Schimb de experiență cu colegii;  

Acumularea experienței de predare în fața studenților din altă țară; 

 

3. Valoarea adăugată a mobilității:  

Participarea la conferința științifică internațională Zilele Academiei Arădene, ediția XXVI 

(2016) 

 

4. Activități realizate în cadrul mobilității academice internaționale: 



 Promovarea orelor la tema ”Sisteme de gestiune a bazelor de date orientate pe obiecte”; 

 participarea la întrunirile organizate la Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad; 

schimb de experiență cu colegii din Arad;  

 participarea la conferința științifică internațională Zilele Academiei Arădene, ediția 

XXVI (2016).   

 

5. Rezultate/impact: 

 Nivel institutional (USARB) 

Modificarea cursurilor ”Programarea orientată pe obiecte I” (ciclu licență), ”Programare 

Web” (ciclu master), ”Limbajul de programare JavaScript” (ciclu master) cu implementarea 

metodelor și procedeelor utilizate la Universitate de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad 

 

 Nivel individual 

Acumularea experienței profesionale; 

Dezvoltarea abilităților de predare și comunicare 

 

 Nivel regional/national 

- 

 

6. Modalități de diseminare a rezultatelor mobilității 

 Prezentare la ședința catedrei a raportului referitor la mobilitatea academică. Prezentând 

metodele și procedeele aplicate în procesul de instruire la Universitatea ”Vasile Goldiș” 

din Arad; 

 Modificarea curriculum-urilor la cursurile ”Programarea orientată pe obiecte I” (ciclu 

licență), ”Programare Web” (ciclu master), ”Limbajul de programare JavaScript” (ciclu 

master); 

 Implementarea experienței acumulate în cadrul orelor predate la Universitatea de Stat 

”Alecu Russo” din Bălți; 

 

7. Concluzii, sugestii, alte opinii 

Mobilitățile academice internaționale permit de a te dezvolta prin acumularea experiențelor și 

cunoștințelor noi. Schimbul de experiență și discuțiile cu colegii din alte instituții de 

învățământ, asistarea reciprocă la orele promovate și analiza lor permit de a identifica metode 

și procedee de predare a materialului noi și a perfecționa cele utilizate.  

 


