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1. Reflecții generale despre stagiul de mobilitate academică internațională 

Mobilitatea de formare la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) a avut loc în cadrul celei 

de 4 ediții „Erasmus+ Staff Training Week”. Evenimentul a fost organizat de Departamentul 

pentru Relații Internaționale a UVT.  

2. Obiectivele generale ale mobilității: 

- identificarea potențialului academic al universității gazdă; 

- studierea capacității de interacțiune a Republicii Moldova cu vecinii săi în contextul integrării 

europene; 

- identificarea principalilor parametri de interacțiune a Universității cu instituțiile 

guvernamentale și sectorul antreprenorial; 

- dezvoltarea unui concept de proiect comun atât la nivel instituțional cât și individual. 

3. Valoarea adăugată a mobilității: 

- asigurarea vizibilității și diseminarea proceselor de internaționalizare a Universității de Stat 

Alecu Russo Bălți în cadrul reuniunii comune a beneficiarilor Erasmus +; 

- diseminarea la nivelul comunității academice și a altor părți interesate, a celor mai bune practici 

dobândite de Universitatea de Stat Alecu Russo Bălți în relațiile cu alte instituții de stat, 

societatea civilă, mediul de afaceri; 



- facilitarea dezvoltării unui program eficient de cooperare, care să permită schimburi academice 

avansate, luând cele mai bune practici și experiențe de succes din cercurile academice 

internaționale. 

4. Activități realizate în cadrul mobilității academice internaționale: 

Conform agendei, pe 24 aprilie a avut loc înregistrarea celor sosiți la sediul Departamentului și 

ședința de inaugurare a evenimentului cu prezentarea generală a Universității gazdă și expunerea 

mesajelor  „de bun venit” din partea participanților (Lista se anexează). Ședințele de formare în 

celelalte zile au urmat o anumită tematică cum ar fi: Creditele internaționale în programele de 

mobilitate sau Cultura și civilizația românească. (Agenda se anexează). 

Totodată urmând obiectivele trasate în cadrul mobilității am avut ocazie să discut cu 

reprezentanți ai administrației UVT cum ar fi - conf. univ. dr. Octavian Mădălin BUNOIU, 

Prorector strategie academică. În discuție am atins subiecte de colaborare între universități pe 

varii domenii precum cercetarea și mobilitatea academică, dar și disponibilitatea continuării 

acestor relații în tradiția bunelor practici.  

Practicile de conlucrare a mediului academic cu cel administrativ de stat au fost studiate în 

cadrul vizitei la Agenția de Dezvoltare Regională Vest. La sugestia UVT și bunăvoința ADR 

Vest am vizitat  Centrul „TehImpuls” din cadrul ADR Vest, care are funcția de intermediar între 

mediul de cercetare și cel de afaceri. Cu reprezentanții centrului am discutat subiecte legate de 

modul de constituire și de management a Centrului, documente, activități, proiecte implementate, 

precum și perspectivele de dezvoltare a „TehImpuls”. 

La fel am făcut cunoștință cu proiectele de inovare și transfer tehnologic, implementate de ADR 

Vest împreună cu partenerii săi. Astfel, la Centrul regional de competențe și dezvoltare a 

furnizorilor în sectorul automotive (CERC), instituție publică cu statut de serviciu public în 

cadrul Primăriei municipiului Timișoara, am avut posibilitatea să mă familiarizez cu noi modele 

de infrastructură de sprijin a afacerilor inovative în sector. De asemenea, am vizitat și Programul 

pentru star-up-uri IncuBoxx, derulat de LiveHosting Datacenter din Timișoara.  

5. Rezultate/impact: 

 Nivel instituțional (USARB). 

Am diseminat informații relevante privind activitatea USARB în discuții cu alți 

reprezentanți sosiți la UVT în cadrul mobilității organizate. Am luat cunoștință cu 

practicile altor universități privind acordarea și recunoașterea creditelor transferabile 

acordate studenților aflați în mobilitate și modalităților de organizare a mobilităților 

academice  de predare/formare. 

Am cunoscut și introdus mai multe prevederi în conceptul de proiect privind constituirea 

Centrului de inovare și transfer tehnologic din USARB. 

 

 Nivel individual 

Am cunoscut și inițiat relații interpersonale cu mai multe persoane pe care le-am întâlnit 

atât la UVT, ca ex. Prof. univ. dr. Cosmin GOIAN – Directorul Departamentului de 

Asistență Socială al Facultății de Sociologie și Psihologie sau Sorin Maxim – Director 

General ADR Vest. 

 Nivel regional/național 



Am aplicat și obținut finanțarea proiectului privind constituirea Centrului de inovare și 

transfer tehnologic din USARB din Fondul Național de Dezvoltare Regională, incluzând 

proiectul respectiv în prioritățile de dezvoltare a Regiunii Nord a RM. 

 

6. Modalități de diseminare a rezultatelor mobilității 

Diseminarea rezultatelor mobilității au loc în cadrul comunicărilor la diferite întruniri, 

conferințe, manifestări științifice exemplu conferința internațională „Danube Financing and 

Capacity Building Dialogue in Moldova” organizată la Chișinău  de  Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și Mediului și Agenția Austriacă pentru Dezvoltare în 26 - 27 octombrie 

2017, în care aduc exemple privind activitatea UVT și centrelor vizitate precum și experiența 

colaborării dintre UVT și alte instituții în elaborarea și realizarea proiectelor de mobilitatea și 

dezvoltare a capacităților inclusive celor social-economice. 

 

7. Concluzii, sugestii, alte opinii 

Consider ca în mobilitatea respectivă am realizat obiectivele indicate în acordul de mobilitate.  A 

fost o săptămână de formare reușită cu multe vizite în care am avut posibilitate sa stabilesc 

contacte cu reprezentanți ai mediului academic din diferite universități europene precum și sa fac 

cunoștință cu multe practici bune pe domeniile mobilitate academică și relații dintre universitate 

cu alți parteneri în diferite proiecte de dezvoltare personală, instituțională, regională. 

 

 


