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1. Reflecțiii generale despre stagiul de mobilitate academică internațională 

Mobilitatea reprezintă o necesitate în cazul mediului academic din Republica Moldova. E 

necesară, în același timp, formularea și respectarea punctuală a obiectivelor și activităților 

stabilite, astfel încât impactul mobilității să fie real și de durată. 

 

2. Obiectivele generale ale mobilității: 

- analiza modului în care este organizat sistemul de învățămînt românesc în domeniul 

ștințelor umaniste (licență, master, doctorat)  prin comparație cu sistemul din Republica 

Moldova; 

- preluarea bunelor practice de la Facultatea de Litere și Comunicare a Universității din 

Suceava; 

- crearea perspectivelor în vederea unor viitoare partneriate pentru cercetare și formare; 

 

3. Valoarea adăugată a mobilității: 

Mobilitatea a  avut un impact imediat asupra schimbului de bune practici și crearea de 

parteneriate. S-a stabilit, în acest sens, încheierea unor parteneriate: pentru organizarea 

studiilor de master în comun;  pentru conducerea de doctorate în parteneriat și schimuri 

academice în cadrul școlii doctorale; pentru inițierea seriei de prelegeri Eugeniu Coșeriu; 

în plan individual, mobilitatea a contribuit la dezvoltarea competențelor inviduale 

profesionale și manageriale. 



 

4. Activități realizate în cadrul mobilității academice internaționale: 

- analiza documentelor ce reflectă modul de funcționare a Facultății de Litere și 

Comunicare și a departamentelor acesteia (regulamente, curricula etc.); 

- discuții cu Elena Luminita-Turcu, decanul facultății, despre modul în care este 

organizată activitatea decanatului; 

- discuții cu Claudia Costin, șefa Departamentului de limbă și literatură română și științe 

ale comunicării despre modul în care este organizat departamentul; 

- asistarea la cursuri. 

 

5. Rezultate/impact: 

 Nivel institutional (USARB): 

- crearea unor parteneriate în vederea organizării studiilor de master în comun;   

- ajustarea modului de organizare a Școlii doctorale, astfel încât să devină posibilă  

conducerea de doctorate în parteneriat și schimuri academice în cadrul școlii doctorale;  

- stabilirea modului de organizare a seriei de prelegeri Eugeniu Coșeriu. 

 

 Nivel individual: 

-  dezvoltarea competențelor inviduale profesionale și manageriale; 

- stabilirea unor relații personale pentru viitoare colaborări. 

 

 

 Nivel regional/national: 

- deschiderea perspectivei de colaborare în proiecte regionale / europene cu parteneriate între 

cele două universități 

 

6. Modalități de diseminare a rezultatelor mobilității 

 

- raport în cadrul Consiliului Facultății de Litere, USARB; 

- discuții particulare cu cadre didactice; 

 

 

7. Concluzii, sugestii, alte opiniii 

 

În urma acestui stagiu, îmi exprim necesitatea mobilității în cazul existenței unui impact real 

asupra mediului academic. 

 

 


