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1. Reflecții generale despre stagiul de mobilitate academică internațională 

Mobilitatea academică internațională favorizează stimularea competențelor profesionale, 

modernizarea educației,  formării specialiștilor și în acest context mobilitatea de formare din 

cadrul Universității din Granada a servit drept o oportunitate unică de formare în domeniul 

sectorului internațional în care activez. 

 

2. Obiectivele generale ale mobilității: 

Obiectivul general al mobilității este de a participa la Săptămână Internațională de 

Formare, ed. a 7-a (7th International Staff Training Week) consacrată colaboratorilor oficiilor 

internaționale. Evenimentul a cuprins familiarizarea generală și aprofundată asupra Programului 

de schimb Erasmus+ care a demarat în anul academic 2014-2015, primăvara anului de studii 

următor soldându-se cu primele stagii de schimb academic din cadrul instituției. Printre 

obiectivele generale urmărite de stagiu, am putea menționa: 

 Dobândirea cunoștințelor și know-how-ului specific de bune practici într-o 

instituție de învățământ superior din Europa, de talia Universității din Granada, 

Spania. Împrumutarea celor mai bune practici de la Departamentul de relații 



internaționale al Universității-gazdă, în ceea ce privește activitățile și procedurile 

internaționale desfășurate de această universitate, împreună cu cele mai 

importante modalități de promovare a activităților de cooperare inter-universitară 

internațională în cadrul acordurilor bilaterale și multilaterale. 

 Dezvoltarea propriilor competențe în domeniul de activitate internațional, alături 

de întărirea relevanței activității în calitate de ofițer de relații internaționale. 

Schimb de experiență între ofițerii de relații internaționale și personalul 

universității din ambele instituții. 

 Împărtășirea celor mai bune practici internaționale efectuate la ambele 

universități. 

3. Valoarea adăugată a mobilității: 

Mobilitatea de formare Erasmus+ a înregistrat un impact direct și imediat prin 

împrumutarea celei mai bune experiențe de la o universitate europeană, cunoscută pentru tradiții 

remarcabile și bune practici internaționale. În ceea ce privește impactul individual al mobilității, 

aceasta a contribuit cu siguranță la dezvoltarea competențelor profesionale și de conducere. Un 

interes deosebit este crearea de spații pentru aprofundarea parteneriatului între ambele instituții și 

familiarizarea cu rețelele universitare internaționale și asociațiile capitalizate de universitățile 

europene, Universitatea din Granada, Spania fiind una dintre cele mai importante instituții de 

învățământ din Europa. 

 

4. Activități realizate în cadrul mobilității academice internaționale: 

Participarea la Săptămână Internațională de Formare, ed. a 7-a  a făcut posibilă 

interacțiunea și schimbul de experiență dintre mai mult de 100 de ofițeri de relații internaționale 

din instituții de învățământ europene și nu numai. Activitățile realizate în cadrul mobilității 

academice: 

 Participarea la workshop-urile și seminarele dedicate tradiției de lungă durată 

generală a Universității din Granada cu privire la cooperarea academică 

internațională și procedurile de internaționalizare. 

 Observarea și învățarea modului de facilitare a procesului de acordare a burselor 

de schimb și admitere a studenților străini prin participare la Sesiuni de 

familiarizare și instruire a participanților la eveniment. 

 Participarea la discuții, lucru în echipă și prezentări. 

 Participarea la activități culturale și comune de formare, cât și la activități de 

cercetare proprii. 

Luni, 16 mai 2016  



 Sesiune de informare „Prezentarea Vice-rectoratului pentru internaționalizare (UGR)” 

(condusă de Vice-Rectorul pentru relații internaționale din cadrul UGR) 

 Workshop „Spanish Language Survival Kit” (condus de Evangelia Tzeremaki) 

Marți, 17 mai 2016  

 Workshop „Euraxess: Servicii și carieră de cercetare” (condus de Lidia Bocanegra și 

Encarnación Collado) 

 Workshop „Activități pentru studenții incoming din cadrul UGR” (condus de Virgnia 

Salazar) 

 Workshop „Modalități de diseminare a informației de către Oficiul internațional UGR” 

(condus de Maribel Morales) 

 Vizită de studiu la Biblioteca Universității din Granada - Hospital Real - o clădire 

construită în secolul al XVI-lea, care constituie în prezent sediul Universității din 

Granada (condusă de Evangelia Tzeremaki) 

Miercuri, 18 mai 2016 

 Prezentare „ Activități pentru studenții incoming din cadrul USARB” (Svetlana Melnic) 

 Workshop „Erasmus+ International Dimension (KA107)” (condus de Olga Nikolaeva) 

 Vizită de studiu la Centrul de Limbi Moderne (UGR Centre for Modern Languages) 

(condusă de Juliet MacMichael și Ramón Barquero) 

Joi, 19 mai 2016 

 Workshop „Mobility Tool” (condus de Consuelo Justicia) 

 Workshop „University services used by incoming students” (condus de Carolina 

González) 

 Workshop „Programe de mobilitate” (condus de Beatriz Caruana) 

 Workshop „The evolution of the International Office (UGR) in the last 25 years” (condus 

de Verónica Conejo și Francisco Montoro) 

Vineri, 20 mai 2016 

 Sinteza Săptămânii Internaționale de Formare, ed. a 7-a (schimb de experiențe și opinii)  

 Ședință de închidere (Sala de conferințe a Complexului Administrativ Triunfo) 

 

5. Rezultate/impact: 

 Nivel instituțional (USARB) 

 Familiarizarea cu modalitățile de a face față problemelor frecvent întâlnite ale 

procedurilor de mobilitate la nivelul comunicării și recunoașterii internaționale 

 Împrumutarea și consolidarea celor mai bune practici de internaționalizare de la 

ambele instituții au dezvoltat în mod incontestabil membrii personalului și au 



lărgit experiența în calitate de reprezentanți ai departamentelor de relații 

internaționale 

 Crearea de contacte noi/ extinderea rețelei profesionale de contacte  

 Semnarea de Acord adițional cu Centrul de Limbi Moderne (eLADE UGR) 

privind susținerea examenului de limbă spaniolă în cadrul USARB și conferirea 

USARB a statutului de Centru-filială eLADE 

 Îmbunătățirea serviciilor internaționale oferite de USARB 

 Nivel individual 

 Extinderea competenței internaționale personale. Acumularea abilităților specifice 

sectorului internațional și practicilor relevante pentru funcția mea actuală 

 Dezvoltarea abilităților personale în comunicarea internațională cu studenți străini 

 Nivel regional/național 

 Familiarizarea cu cele mai bune moduri de promovare a universității, cea mai 

bună experiență de cooperare pentru schimbul de studenți și personal în beneficiul 

ambelor instituții 

 

6. Modalități de diseminare a rezultatelor mobilității 

Diseminarea și exploatarea rezultatelor mobilității au oferit posibilitatea de a comunica și 

de a împărtăși rezultatele și beneficiile programului de schimb, extinzând astfel impactul 

mobilității, îmbunătățind durabilitatea și justificând valoarea adăugată a acesteia. Rezultatele 

obținute au fost extrem de relevante și interesante, acestea fiind diseminate nemijlocit în cadrul 

Ședinței interne a Departamentului relații internaționale, cu colegii din instituție și facultăți la 

multiple ocazii și evenimente interne, printr-un raport narativ descriptiv administrației USARB. 

7. Concluzii, sugestii, alte opinii 

Acțiunea Cheie-1 Mobilitatea persoanelor în scop educațional din cadrul programului 

Erasmus+ oferă într-adevăr valoroasa oportunitate de schimb care sprijină dezvoltarea 

profesională și individuală a persoanelor care sunt implicate în învățământul superior, acest lucru 

realizându-se prin activități de formare în străinătate, în instituții europene recunoscute 

internațional, precum Universitatea din Granada, Spania. 

 


