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1. Reflecțiii generale despre stagiul de mobilitate academică internațională 

Mobilitatea academică internațională de formare oferă posibilitatea de a compara 

modalitatea de activitate în cadrul oficiului de realații internaționale din Universitatea Europeană 

și Universitatea locală. La fel este posibil de a acumula și de a face schimb de experiență 

profesională. De a implementa idei novative și noi practici în cadrul departamentului de 

activitate. La fel de a participa la conferințe, mese rotunde, cu scopul de a îmbunătăți sfera de 

internaționalizare în Universitatea locală. 

2. Obiectivele generale ale mobilității: 

Obiectivul general al mobilității constituie prezentarea Universității de Stat Alecu Russo 

în discuții interne ,, Departamentul de relații internaționale Lille 1’’, în discuții persoanle cu 

staff-ul academic al Universității-gazdă, analiza documentației legată de mobilitatea studenților, 

pregătire decentă a dosarului candidatului, tehnici de testare a nivelului limbei engleze, studierea 

activităților extracuriculare în cadrul departamentului relații internaționale. Împărtășirea celor 

mai bune practici internaționale efectuate la ambele universități. Dezvoltarea propriilor 

competențe în domeniul de activitate al relațiilor internaționale, 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. 



3. Valoarea adăugată a mobilității: 

           Mobilitatea de formare Erasmus+ crește capacitatea de inserție profesională și mobilitatea 

profesională. Cadrele didactice și cadrele administrativi care participă la activițăti de formare în 

străinătate nu numai că dobîndesc cunoștințe în anumite disciplini, dar își consolidează anumite 

competențe trasversale cheie care sunt foarte apreciate de angajator. Cadrele cu experiență 

internațională au șanse mult mai bune de a se dezvolta în plan profesional. Mobilitatea de 

formare Erasmus+ promovează învățămîntul pentru adulți, în special în domeniul noilor 

competențe și în cel al competenților cerute pe piața muncii. La fel, încurajează particiaprea 

tinerilor la viața democratică europeană. Oferă sprigin inovării, cooperării și noilor reforme. 

4. Activități realizate în cadrul mobilității academice internaționale: 

           Mobilitatea profesională la Universitatea Lille 1 din Lille, Franța mi-a oferit șansa să: 

 Particip la workshop-urile și seminarele dedicate tradiției de lungă durată generală 

a Universității-gazdă 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. 

 Comunicarea cu studenții internaționali și schimb de experiențe 

 Analiza posibilităților de extindere a parteneriatului cu țările asiatice. 

5. Rezultate/impact: 

 Nivel institutional (USARB) 

Colegii din departamentul relații internaționale din cadrul Universițății Lille 1 s-au 

arătat interesați de Universitatea „Alecu Russo” din Bălți. A fost propus de a preda 

obiectele tehnice ex. fizica, economia în limba engleză cu scopul de atrage mai mulți 

studenți din cadrul universității Lille 1 în cadrul USARB. 

 

 Nivel individual 

Datorită mobilității internaționale am reușit să descoper elementele unei deosebite  

culturi, strategii de lucru excepționale. Am făcut cunoștință cu organizația studențească 

IESN și am participat la seara bucatelor tradiționale. 



 

 Nivel regional/national 

Promovarea USARB în proiectele de internaționalizare, motivarea studenților de a 

participa în programe asemănătoare, motivarea tinerilor profesionaliști de a se stabili în 

țara proprie și implementarea ideilor innovative dobîndite în cadrul schimbului de 

experiențe internaționale. 

 

6. Modalități de diseminare a rezultatelor mobilității 

 

Am prezentat informația acumulată la ședințe interne a departamentului de realații 

internaționale. La fel am pregătit o prezentare Power Point despre Uinversitatea Lille 1, am 

împărțit broșure ce ține de posibilități academice. Am prezentat un raport cu activitățile zilnice 

din cadrul mobilității. Am motivat studenții să aplice dosarul personal prin proriul exemplu. 

 

7. Concluzii, sugestii, alte opiniii 

 

A fost o posibilitate extraordinară de a face schimb de experiență în cadrul uneia din cele 

mai prestigioase universități din Europa, de a comunica cu profesioniști din cadrul 

departamentului de relații internaționale a Universității Lille 1, de a acumula experință în ceea ce 

ține de managementul documentației, dosarelor, preluarea capacității de a promova 

internaționalizarea între studenți și cadre didactici. 

           

 


