
 

                                  Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi 

                                                 Programul Erasmus+  

                         Acțiunea-cheie 1-Mobilitatea persoanelor în scop educațional 

                             Raport cu privire la Mobilitatea academică internațională  

 

Prenume/ nume: Luminiţa Secrieru 

Titlul didactic și științific: conferenţiar universitar, doctor în psihologie 

Universitatea/instituția gazdă, țara: Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, 

România 

Perioada mobilității: 17 mai 2016 – 21 mai 2016 

Tipul de mobilitate (formare/predare): predare 

1. Reflecțiii generale despre stagiul de mobilitate academică internațională 

 În perioada 17-21 mai 2016 am realizat un stagiu de mobilitate finanţat în cadrul 

programului European Erasmus + la Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad, Facultatea 

de Știinţe Socio-Umane și Educaţie Fizică și Sport, Departamentul de Ştiinţe Psiho-Socio-

Umane.  

 Facultatea reprezintă o structură academică nouă şi dinamică care acoperă cu programe 

universitare moderne şi de calitate cererea existentă pe piaţa forţei de muncă în domeniul 

ştiinţelor socio-umane şi al educaţiei fizice şi sportului. Principalul obiectiv al facultăţii îl 

reprezintă racordarea la învăţământul european de cea mai înaltă calitate, în acest sens facultatea 

are o colaborare strânsă cu cele mai prestigioase instituţii de învăţământ superior din spaţiul 

Uniunii Europene. 

 Dintre programele de studii predate în cadrul Departamentului de Ştiinţe Psiho-Socio-

Umane menţionăm următoarele: Psihologie, Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, 

Comunicare şi relaţii publice, Relaţii internaţionale şi studii europene, Istorie, Asistenţă socială 

(nivel licenţă); Management educaţional, Psihologie clinică şi psihoterapie, Comunicare 



managerială şi resurse umane, Evaluarea politicilor şi programelor publice europene, Istorie şi 

civilizaţie europeană (nivel master). 

 Mobilitatea de predare și perfecționare pentru cadre didactice a prevăzut câte 8 ore de 

predare în universitatea gazdă pe tema „Psihologia influentei sociale”. 

 2.  Obiectivele generale ale mobilității 

 În cadrul vizitei de mobilitate la Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad am 

urmărit realizarea următoarelor obiective:  

 - îmbunătăţirea abilităţilor de predare într-un mediu academic de tip european; 

 - stabilirea de relaţii de colaborare cu mediul academic privind predarea şi cercetarea 

profesională;  

 - familiarizarea cu modul de interacțiune dintre universitățile europene și alte părți 

interesate.  

3.  Valoarea adăugată a mobilității: 

 Cursul „Psihologia influenţei sociale” mi-a permis să interacționez cu studenții de la 

ciclul I, specialitatea Psihologie prin aplicarea diferitor metode și tehnici de predare. Studenţii au 

fost implicaţi în diverse activităţi pe bază de analiză, sinteză şi evaluarea cunoştinţelor. Se punea 

accent pe partea practică a problemei, lucru în echipe, formularea problemei, găsirea soluţiilor. 

Studenţii se implicau în discuţii, puneau întrebări.  

 Am avut posibilitatea de a participa la o procedură diferită a aceluiaşi domeniu: 

psihologie, de a stabili noi conexiuni şi de a-mi lărgi relaţiile profesionale.  

 Valoarea adăugată a mobilităţii a fost/va fi realizată prin intermediul următoarelor 

activităţi:  

 

- am actualizat şi îmbunătăţit curriculumurile existente la specialitatea Psihologie (ciclul 1 studii 

superioare de licenţă) şi la specializările Consiliere pshologică în instituţii şi organizaţii (ciclul 

II,  studii superioare de master), Psihologie judiciară (ciclul II,  studii superioare de master).  

- am actualizat suporturile de curs pe care le predau şi voi plasa suporturile de curs pe platforma 

Moodle;  

- voi pune în aplicare și alte metode centrate pe student văzute la Universitatea de Vest “Vasile 

Goldiş” din Arad, în scopul dezvoltării studenților unor competențe utile angajării în câmpul 

muncii. 



- voi menține relațiile de colaborare cu profesorii din cadrul universității la care am urmat acest 

stagiu de mobilitate. 

 

 4..Activități realizate în cadrul mobilității academice internaționale: 

 Pentru a face posibilă atingerea obiectivelor propuse pentru mobilitatea dată, echipa 

gazdă din Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad a organizat o serie de activități:  

- Întâlnire cu grupul de manageri din cadrul instituţiei. 

 În prima zi de vizită am avut întâlnire cu grupul de manageri din cadrul instituţiei. Am 

analizat programele analitice, am analizat metodele și abilitățile de colaborare cu întreprinderi și 

companii.  

 Programul din zilele ulterioare a fost destul de vast, combinând atât asistări directe la ore, 

unde am observat cum funcţionează practic procesul de studii, cît şi predarea cursului 

“Psihologia influenţei sociale” la studenţii anului II şi III (psihologie nivel licenţă). Am avut 

ocazia să asistăm la mai multe ore, atât prelegeri, cât și seminare, la diverse discipline, precum: 

Psihologia socială (anul III), Metodologia cercetării psihologice, Testarea psihologică (anul II). 

 - Am fost invitaţi la zilei Porţilor Deschise CJRAE Arad-2016, din cadrul proiectului 

educaţional judeţean “Management de proiect în învăţămîntul gimnazial”. Studenţii au fost 

antrenaţi în diverse activităţi şi studii direcţionate spre practică.  

 - Deschiderea oficială a Zilelor Academice Arădene ediţia a XXVI-a, şi la ceremonia de 

decernare a titlului de Doctor Honoris Causa – Academicianul Bogdan Simionescu, Vice-

preşedinte al Academiei Române, Universitatea Tehnică “Gh.Asachi” din Iaşi & Institutul de 

Chimie Macromoleculară “Petru Poni” Iaşi al Academiei Române.  

 Au fost organizate comunicări ştiinţifice pe 11 secţiuni. Am participat cu o comunicare 

ştiinţifică pe secţiunea “Tendinţe ştiinţifice noi în psihologie, pedagogie şi ştiinţele sociale”.  

 Participanții grupului de mobilitate Erasmus din Republica Moldova, Ukraina și Rusia au 

fost invitați la un număr de activități culturale dedicate zilelor academice ale Aradului.   

 - Program cultural. La sfârșitul programului de mobilitate Departamentul de Relații 

Internaționale al  Universității de Vest „Vasile Goldiș” a organizat o excursie prin locurile 

istorice imporante ale județului Arad. 

 E nevoie de menționat că, pe tot parcursul mobilității, am primit ajutor din partea echipei 

gazde, care ne-au oferit materiale didactice, programele disciplinelor la care am avut ocazia să 

asistăm, precum și orice altă asistență de care am avut nevoie. 

5. Rezultate/impact: 

 



 Rezultatele obţinute şi impactul asupra dezvoltării profesionale ar putea fi caracterizate 

prin următoarele:  

    - Acumulare de experienta de predare intr-un context international; 

    - Schimbul de practice de predare inovative; 

    - Identificarea domeniilor de interes comun şi crearea cadrului de cooperare pentru 

diferite proiecte de cercetare în psihologie.  

 Un rezultat obţinut a fost participarea cu comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice de la 

Departamentul de Ştiinţe Psiho-Socio-Umane al Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” din Arad 

la Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională “Structura şi dinamica personalităţii umane 

în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice”, organizată de Universitatea de Stat 

“Alecu Russo din Bălţi, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, Catedra de 

psihologie, 26 mai 2017.  

6. Modalități de diseminare a rezultatelor mobilității 

 

  În raportul privind activitatea ştiinţifică pentru anul 2016, prezentat la şedinţa Catedrei de 

psihologie din decembrie 2016 am punctat şi experienţa acumulată la Universitatea de Vest 

„Vasile Goldiș” din Arad, România.  

 

7. Concluzii, sugestii, alte opiniii 

 

 Stagiul de mobilitate a fost util, relevant, bogat ca conținut, bine organizat ca proces. 

Aduc sincere mulțumiri tuturor celor care au contribuit la excelenta organizare a mobilității. 

 

 

 

            

 

 


