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1. Reflecțiii generale despre stagiul de mobilitate academică internațională 

1. Stagiul de mobilitate de predare internațională la Universitatea TURIBA din Riga, 

Letonia în perioada 15.05.2017- 20.05.2017 a fost o oportunitate unică de a colabora cu 

cadrele didactice de la universitatea sus-numită, de a comunica cu studenții și maseranzii, 

de a avea acces la informații atât la resursele bibliografice de la Biblioteca universității, 

cât și din bibliotecile personale ale profesorilor de la Catedra de Limbi Străine. 

2. Procedura de informare și aplicare la bursa de mobilitate a fost bine monitorizată de 

Departamentul Relații Internaționale din cadtul USARB. Asistența, în caz de necesitate, a 

fost acordată calitativ și la timp. 

3. ERASMUS+ este un program foarte bine gândit și pus la punct; o oportunitate de a 

preda, studia, a se documenta, de a cerceta, de a participa la conferințe, întruniri, de a 

întâlni oameni noi, de a pune o bază unei potențiale colaborări cu colegi din alte țări, de a 

face cunoștință cu istoria, cultura, viața de zi cu zi a țării unde are loc mobilitatea, de a 

deveni mai independent și tolerant, etc. 

2. Obiectivele generale ale mobilității: 

• Predarea cursului “Intercultural Competence and Communication” (Competența și 

comunicarea interculturală”) cu utilizarea metodelor interactive de predare/învățare. 

• Familiarizarea cu noi metode de predare/ învățare, observate în timpul asistării la orele predate 

de profesorii universității gazdă. 



• Participare cu comunicarea  On obligatory and facultative actants in the structure of speech 

acts  la a-XVIII Conferință Științifică Internațională  COMMUNICATION IN THE GLOBAL 

VILLAGE:  INTERESTS AND INFLUENCE, Turiba. 

• Schimb de experiență între profesorii universității de la mai multe instituții de învățământ. 

3. Valoarea adăugată a mobilității: 

 Drept rezultat pozitiv al mobilității de predare la Universitatea din Turiba, ași considera, 

în primul rând, experiența acumulată într-un mediu educațional nou. 

 Am făcut cunoștință cu doamna profesoară de la Catedra de Limbi Străine Valeria 

Drozdova, am asistat la orele dumneaei, am discutat mai multe tendințe în predarea limbii 

engleze la studenții străini. 

 Am schițat unele planuri de colaborare, lucrul asupra unor materiale didactice comune, 

cercetarea câtorva teme didactice și scrierea câtorva articole în colaborare. 

 Dna Drozdova a fost recenzent la cartea Practicing English Tenses for Communication 

(colectivul de autori: Micaela Țaulean, Elena Varzari, Diana Mirca, Oxana Ceh),  

publicată la Iași, România, Editura PIM, Iași, 2016, pp. 122, ISBN: 978-606-13-3374-5 

4. Activități realizate în cadrul mobilității academice internaționale: 

 

1. Am predat cursul “Intercultural Competence and Communication” (Competența și 

comunicarea interculturală”) studenților de la ciclul Masterat. 

2. Am asistat la 2  ore predate de profesorii universității gazdă. 

3. Am participat cu comunicarea  On obligatory and facultative actants in the structure of 

speech acts  la a-XVIII Conferință Științifică Internațională  COMMUNICATION IN 

THE GLOBAL VILLAGE:  INTERESTS AND INFLUENCE, Turiba. 

4. Articolul a fost publicat în materialele conferinței. 

 

5. Rezultate/impact: 

 Nivel institutional (USARB) 

 

- Am vorbit studențolor universității despre atât potentiala lor participare în mobilitate la 

universitatea TURIBA, despre condițiile de studii și trai de acolo, cât și despre metodele 

de insttuire folosite de cadrele didactice de acolo. Am încercat să-I conving să aplice la 

mobilitatea data. 

 

 Nivel individual 

 

- Am publicat articolul On Obligatory and Facultative Actants in the Structure of Speech 

Acts scris în colaborare cu Sirota, Elena . Conference Proceedings, XVIII Turiba 

University Conference COMMUNICATION IN THE GLOBAL VILLAGE: 

INTERESTS AND INFLUENCE, Riga, 18 May 2017, © SIA “Biznesa augstskola 



Turība”, Riga, 2017, pp. 224-232. ISSN 1691-6069.     Disponibil- URL 

http://www.turiba.lv/f/Conference_XVIII_Turiba_18.05.2017.FINAL.pdf 

 

 Nivel regional/national 

 

6. Modalități de diseminare a rezultatelor mobilității 

 

1. Prezentarea  Dării de seamă la ședința Catedrei de Filologie engleză și germană. 

2. Întâlniri cu studenții. 

3. Publicarea informațiilor despre universitatea TURIBA, despre participarea la Conferință 

pe rețelile de socializare. 

4. Prezentarea articolului la ședința Seminarului științific cathedral. 

 

 

7. Concluzii, sugestii, alte opiniii 

 

1. Orice tip de mobilitate internatională este o oportunitate unică de a deveni o parte 

componentă a colectivului internațional de alumni ERASMUS +, de a învăța ceva nou și 

de a împărtăși cu alții experiența proprie. 

2. După părerea mea, posibil subiectivă, 6 zile de mobilitate seste cam puțin, deoarece se 

reușește cu greu atingerea obiectivelor puse. Ar fi de dorit să fie preconizte cel puțin 10 

zile de mobilitate, ca cursul predate să se asimileze mai bine și proiectele pe care trebuie 

să le facă studenții să fie mai profunde. 

3. ERASMUS+ este un program international, care dă șanse egale corpului didactic și 

studențesc să crească profesional și să adere la procesului educațional european. Sunt 

mândră ca am avut asemenea șansă!  

 

 

 

 

            

 

 


