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Introducere
Prezentul document expune sintetic activitatea desfășurată, în principal, de Centrul de
Relații Internaționale al UAB în perioada ianuarie 2017 – decembrie 2017, în vederea atingerii
obiectivelor stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare propriu.
I. Activități desfășurate în cadrul Programului / Erasmus + KA1, coordonate de Biroul
Erasmus+ și Acorduri Internaționale (BEAI)
I.1 Obiective
Principalele obiective ale Universității privind derularea mobilităților studențești și ale
cadrelor didactice în anul universitar 2016-2017 și începutul anului universitar 2017-2018 au
urmărit asigurarea egalității șanselor pentru studenții care au aplicat pentru o mobilitate Erasmus +
de studiu sau practică și pentru toate cadrele didactice și nedidactice doritoare să efectueze un stagiu
de predare/formare în străinătate la instituțiile partenere, precum și transparența activităților
referitoare la mobilități. Un obiectiv important care a fost atins a fost atragerea a cât mai multe
persoane care să beneficieze de bursele Erasmus+, atât studenți, cât și cadre. Studenții și cadrele
didactice și administrative, beneficiari au fost selectați prin concurs de către o comisie de selecție la
nivel de Universitate, numită prin decizia Rectorului.

I.2 Informarea potențialilor beneficiari ai programului
S-a urmărit informarea cât mai corectă și eficientă a studenților și cadrelor didactice, dar și a
personalului administrativ asupra oportunităților oferite prin contractele bilaterale semnate de
Universitate și instituțiile partenere. Această informare s-a realizat prin materiale informative afișate
la avizierele facultăților, departamentelor și la avizierul central al Biroului Erasmus+ și Acorduri
Internaționale, prin întâlniri de informare a studenților și a cadrelor Universității, prin afișarea
informațiilor pe site-ul Universității: http://relint.uab.ro/ , prin distribuirea de materiale informative
Ligii Studenților din Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, prin organizarea
evenimentului Erasmus Days, prin organizarea de info-point-uri în universitate, deservite de
studenții secțiunii Erasmus Student Network, etc.
Centrul de Relații Internaționale a sprijinit înființarea secțiunii Alba Iulia a Erasmus Student
Network, organizație europeană a studenților beneficiari de granturi Erasmus, candidatura
voluntarilor CRI fiind acceptată la platforma națională a ESN Romania. Secțiunea ESN Alba Iulia a
fost integrată complet în organizația națională ESN pe parcursul anului 2017. Activitățile de
promovare a programului Erasmus+ au fost organizate și cu aportul voluntarilor acestei organizații
studențești.
Strategia de promovare/informare a activităților de plasament Erasmus + a inclus
organizarea de evenimente de promovare: întâlniri cu studenții, Erasmus Open Door Days
(eveniment anual național organizat cu sprijinul ANPCDEFP), sesiuni de informare în care au fost
prezentate ofertele de plasament, condițiile, costurile implicate, prezentându-se atât avantajele, cât
și eventualele neajunsuri. O importantă componentă a acestor prezentări a fost contactul direct cu
studenți beneficiari de astfel de programe de plasament, care au oferit o imagine reală, transparentă
și dezinteresată a ceea ce presupune o asemenea experiență.
În data de 12 martie 2017, în cadrul E4OD - eveniment național promovat de ANPCDEFP
Erasmus Open Doors, (a patra ediție) am realizat o prezentare a oportunităților Erasmus+, cu
sprijinul nemijlocit al studenților voluntari (Erasmus Student Network) din cadrul Centrului de
Relații Internaționale.
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Pe parcursul lunii martie 2017 Biroul Erasmus+ a organizat două seminarii de promovare a
oportunităților oferite studenților UAB, de efectuare de stagii de practică în instituții partenere din
Europa.
O nouă serie de sesiuni informative pentru studenți și cadre didactice și personal
administrativ a fost organizată în luna octombrie 2017, în vederea prezentării oportunităților
Erasmus+ și a modalităților de întocmire a dosarului de candidatură.
În datele de 14 noiembrie 2017 și 21 noiembrie 2017 am găzduit o prezentare a
oportunitatilor de practică pentru studenți în Grecia, oferite de partenerii noștri Rhodes Now și
JobTrust.
Pentru informarea personalului interesat de mobilități de tip Erasmus+, în luna iunie 2017 au
fost afișate la avizierul central al Biroului Erasmus+ și la avizierele facultăților, precum și pe site-ul
universității, la adresa http://relint.uab.ro/, mobilitățile disponibile pentru anul universitar 20172018, condițiile de eligibilitate, criteriile de selecție, precum și alte informații utile candidaților.
Au fost trimise adrese scrise în atenția Consiliului de Administrație, precum și Decanilor
Facultăților, directorilor departamentelor academice și a centrelor administrativ-funcționale, precum
și coordonatorilor Erasmus departamentali în vederea diseminării informațiilor. Toate cadrele
didactice interesate au fost consiliate în scopul depunerii dosarelor complete pentru acest tip de
bursă. Selecțiile candidaților au fost realizate de către comisiile organizate la nivel de universitate și
Facultăți, numite prin decizia Rectorului.
I.3 Atragerea și alocarea fondurilor din Programul Erasmus +. Desfășurarea selecțiilor
Exercițiul financiar pentru Programul Erasmus+ se realizează după cum urmează: 1 iunie 2016 – 31
mai 2018. Astfel, în perioada 1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2017, Centrul de Relații
Internaționale a implementat Contractul financiar Erasmus+, Acțiunea cheie KA103 2015-2017
(contract numărul KA103-014140 – valoare 454.790 EUR – exercițiul financiar 1 iunie 2015-31
mai 2017), Acțiunea cheie KA103 2016-2018 (contract numărul KA103-023150 – valoare 449.750
EUR – exercițiul financiar 1 iunie 2016-31 mai 2018), Contractul financiar Erasmus+, Acțiunea
cheie KA103 2017-2019 (contract numărul KA103-036092 – valoare 481.650 EUR – exercițiul
financiar 1 iunie 2017 – 31 mai 2019), Contractul financiar Erasmus+, Acțiunea cheie KA107
2015-2017 (contract numărul 1-KA107-014712 – valoare 227.430 EUR – exercițiul financiar 1
iunie 2015 – 31 iulie 2017), Contractul financiar Erasmus+, Acțiunea cheie KA107 2015-2017 cu
Rusia (contract numărul 2-KA107-022664 – valoare 167.605 EUR – exercițiul financiar 1 iunie
2015 – 31 iulie 2017), Contractul financiar Erasmus+, Acțiunea cheie KA107 2016-2018 (contract
numărul KA107-023567 – valoare 291.733 EUR – exercițiul financiar 1 iunie 2016 – 31 iulie
2018), și Contractul financiar Erasmus+, Acțiunea cheie KA107 2017-2019 (contract numărul
KA107 - 036086 – valoare 152.920 EUR – exercițiul financiar 1 iunie 2016- 31 iulie 2019).
S-a înregistrat o creștere semnificativă a fondurilor atrase, în special în cazul Acțiunii Cheie
KA107 – mobilități cu țările partenere. Este de remarcat faptul că alocarea anuală a fondurilor
destinate mobilității persoanelor în cadrul programului Erasmus+ este realizată în baza principiului
past performance, adică, în baza performanței anterioare, dar și în urma evaluării calitative a
aplicației pentru proiectele de finanțare a mobilităților cu țări partenere.
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Fig. 1 Fonduri atrase prin programul Erasmus+ KA1 - Acțiuni de mobilitate a persoanelor.

În total, pentru exercițiul financiar 2016-2019, Centrul de Relații Internaționale prin Biroul
Erasmus+ gestionează 2.225.878 Euro destinați mobilității persoanelor (studenți – mobilități de
studiu și plasament și cadre – mobilități în scop de predare și de formare), doar în cadrul
Programului Erasmus+.
Alocarea fondurilor s-a făcut ținând cont de prevederile Ghidului Erasmus + 2017, și de condițiile
contractuale asumate prin contractul instituțional cu ANPCDEFP pentru perioada de
studiu/practică/predare/formare, cu aprobarea Comisiei de management Erasmus a UAB. O noutate
introdusă în anul 2015 și primită foarte bine și continuată cu succes în anul 2017, a fost organizarea
descentralizată a procesului de selecție a cadrelor didactice pentru acțiuni de mobilitate de predare
la nivelul Facultăților.
Cu fiecare beneficiar a fost încheiat un contract financiar, înainte de plecarea în mobilitate.
Granturile s-au distribuit în avans într-o singură tranșă, sau, după caz, în două tranșe, minim 80%
avans și restul sold (în cazul mobilităților de tip Erasmus SMS și SMP). Sursele complementare au
fost asigurate de fiecare beneficiar în parte, în baza principiului cofinanțării.
I.4 Numărul de mobilități
În anul universitar 2016-2017 au fost realizate următoarele mobilități – 69 mobilități de
studiu, 108 mobilități de plasament, 37 mobilități ale cadrelor didactice pentru predare, precum și
40 mobilități de formare profesională. Pe parcursul anului universitar 2017-2018 vor fi realizate
următoarele mobilități – 80 mobilități de studiu, 90 mobilități de plasament, 40 mobilități ale
cadrelor didactice pentru predare, precum și 36 mobilități de formare profesională (valori estimate,
conform contractului cu ANPCDEFP, dar în cazul mobilităților de studiu și plasament, datorită
nivelului granturilor, numărul mobilităților ce vor fi efectuate va fi mai mare).
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Fig. 2 Evoluția numărului de fluxuri de mobilitate Erasmus+ de tip outgoing pentru studenți și
cadre. Privire comparativă1
În ceea ce privește mobilitățile de tip incoming, Universitatea noastră a primit la studiu
pentru unul sau două semestre un număr de 174 de studenți, 15 studenți în plasament pe perioada
verii, precum și 86 cadre didactice si nedidactice (predare 46; formare 40).
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Fig. 3 Evoluția mobilităților Erasmus + incoming
După cum se poate observa în diagrama de mai sus, în anul universitar 2016-2017, am înregistrat o
creștere semnificativă a numărului de mobilități studențești (în special cele de practică).
SMS – mobilitate studențească pentru studiu
SMP – mobilitate studențească pentru practică
STA – mobilitate în scop de predare
STT – mobilitate în scop de formare.
1

Pagina 5 din 11

Aprobat Senat 31.01.2018
________________________________________________________________________________
În ceea ce privește programul Erasmus ICM, dat fiind faptul că acest tip de program este
implementat cu țări partenere care nu au facut parte din programul Erasmus până în anul 2015,
există dificultăți și sincope în implimentarea acestuia (datorate lipsei de experiență a partenerilor
externi), dar o riguroasă gestionare a resurselor și cu o bună comunicare cu partenerii și cu
ANPCDEFP, a dus, pe parcusrul anul 2017, la realizarea activităților propuse in cadrul proiectelor
ICM aflate în implementare. CRI a întreprins demersurile necesare la ANPCDEFP în vederea
prelungirii perioadei de implementare a proiectelor, acest lucru fiind acceptat de AN, astfel încât
preconizăm că toate mobilitățile propuse vor fi realizate până la 31 iulie 2018, respectiv iulie 2019.
I.5 Acorduri Erasmus nou încheiate în perioada ianuarie 2017-decembrie 2017
Acorduri cu Universități:
Mobilități
cadre
didactice
Da

Mobilități
studenți

Da

-

Da

Da

Istorie, Arheologie

Da

Da

Drept

Da

Da

Istorie

Da

-

Istorie, Arheologie

Da

Da

Teologie, Filosofie

Da

Da

Inginerie/Informatica Da

Da

Informatică, EA,
ECTS, Management
Drept, Sport,
Terapie, Științele
Educației
Adm. Afacerilor,
Management,
Educație
Economie, Filologie

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Drept

Da

Da

Nr. Universitatea
Crt. parteneră

Domeniu

1.

Sport, Terapie, Adm.
Afacerilor, Drept
Teologie, Economie,
Adm. Afacerilor
Administrație
Publică, Drept

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Vives University,
Belgia
Sofia University of St.
Kliment, Bulgaria
Estonian Academy of
Security Sciences,
Estonia
Aristotle University of
Technology, Grecia
Universita degli Sudi
dell’Insubria, Italia
University of
Groningen, Olanda
Universidade do Porto,
Portugalia
University of Wroclaw,
Polonia
Marmara University,
Turcia
Iskenderun Technical
University, Turcia
Sakarya University,
Turcia

12.

Eotvos Jozef
University, Ungaria

13.

Independent University
Banjaluka, Bosnia și
Herțegovina
University of Nis,
Serbia

14.
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15.

16.

Tashkent State
Technical University,
Uzbekistan
Tashkent State
Pedagogical University,
Uzbekistan

Ingineria Mediului,
Economie, Adm.
Afacerilor
Drept

Da

Da

Da

Da

I.6 Activități de organizare de mobilități (SOM)
Au avut loc mai multe vizite pregătitoare și de monitorizare la instituții partenere Erasmus din
Europa și din statele partenere. Universitățile vizitate au fost cele în cadrul cărora UAB a avut
studenți aflați în mobilitate de studiu sau plasament, precum și în cadrul unor instituții cu care
Universitatea dorește să lanseze noi proiecte de cooperare, în special în Norvegia, în vederea
întăririi parteneriatelor pentru lansarea proiectelor din cadrul Mecanismului financiar European
2016-2020.
De asemenea, vizitele au avut ca scop monitorizarea mobilităților aflate în derulare și
discutarea aspectelor legate de integrarea studenților la locul de plasament, probleme întâmpinate,
etc. S-a verificat ca actele eliberate studenților să fie elaborate complet și corect și s-a verificat
conformitatea dintre documente și starea de fapt. Nu au fost depistate neconformități sau nereguli.
I.7 Evenimente și acțiuni cultural-recreative pentru întărirea comunității Erasmus UAB


Erasmus International Week, 24-28 aprilie 2017
În perioada 24-28 aprilie 2017 CRI a organizat săptămână Erasmus de predare, respectiv
formare. La invitația noastră au răspuns parteneri din Bosnia și Herțegovina, Muntenegru,
Polonia, Rusia și Serbia.

Organizarea cursului de limbă, cultură și civilizație românească pentru studenții Erasmus
atât în semestrul II al anului universitar 2016-2017, cât și în primul semestru al anului universitar
2017/2018. Cursul s-a încheiat cu susținerea unui examen, în urma căruia studenții au obținut un
Certificat de Absolvire a cursului, nivel A1.
Erasmus welcome event for incoming students - o zi de orientare la începutul anului
universitar, organizat de Centrul de Relații Internaționale, în care studenții incoming sunt primiți
oficial de conducerea Universității, de Centrul de Relații internaționale, de coordonatorii
departamentali Erasmus+ și de studenții voluntari ai Centrului de Relații Internaționale;
Cu ajutorul ESN Alba Iulia, CRI susține activitatea studenților incoming.
Alba Culinaria. Food without borders – edițiile a noua și a zecea, organizat cu ocazia zilelor
Erasmus Days, în data de 6 iunie, respectiv în data de 29 noiembrie, pentru studenții incoming din
sem II și a studenților incoming din semestrul I al anului academic 2017/2018. A fost organizată
degustare a preparatelor tradiționale românești dar și a celor internaționale, gătite chiar de studenți.
În perioada 27 noiembrie – 1 decembrie 2017 CRI a organizat in parteneriat cu Consiliul
județean Alba, Primăria Alba Iulia, Inspectoratul Școlar al județului Alba, Universitatea Tehnică din
Korolev, Rusia, Penza State University, Centrul de Cultură – Alba - „Augustin Bena”, a patra ediție
a festivalului UAB’s International Youth Days Festival, astfel:



Luni, 27 noiembrie 2017 - ROMÂNIA MULTICULTURALĂ PROMOVATĂ ÎN LUME PRIN
ERASMUS+;
Marți, 28 noiembrie 2017 – ERASMUS+: ECHITATE ȘI DIVERSITATE UNIVERSITARĂ
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Miercuri, 29 noiembrie 2017 – Workshop – UNIRO – primul workshop al Rețelei Centrelor de
Relații Internaționale din instituțiile partenere, înființată la Alba Iulia în data de 28 aprilie
2017; Alba CULINARIA
Joi, 30 noiembrie 2017 – Evenimente sociale organizate de către ESN Alba Iulia
Vineri, 01 decembrie 2017 – Festival de România – participarea studenților incoming și a
voluntarilor ESN la evenimentele dedicate Zilei Naționale a României

Excursii de recreere și culturale în județul Alba pentru studentii Erasmus si internationali.
1.8 Alte proiecte din cadrul Programului Erasmus + la care universitatea noastră este
parteneră.
1. Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia este partener în cadrul proiectului "Boosting
Adults System Education In Agriculture" - 2015-1-MK01-KA204-002857 Erasmus +, Key Action
2, Strategic Partnerships for adult education, coordonat de Open Civic University For Lifelong
Learning Vanco Prke, Macedonia. Instituțiile partenere sunt: OCULL" Vanco Prke" Stip, R
Macedonia (coordinator), University of East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, University of
Foggia, Italy, Polytechnic University of Cartagena, Spain, University "1 Decembrie 1918" Alba
Iulia, Romania, Technical University of Varna, Bulgaria, Estonian Academy for Life Sciences,
Estonia, Cukurova University, Turkey, College Illyria, Kosovo and Western Balkans Institute,
Serbia. Bugetul UAB în acest proiect este 14698 Euro. Perioada de implementare este octombrie
2015 – octombrie 2017. Manager partner UAB este conf. univ. dr. Teodora Iordăchescu.
2. Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia este partener în cadrul proiectului 561754-EPP-12015-1-CO-EPPKA2-CBHE-JP, ACACIA: Centros de cooperación para el fomento,
fortalecimiento y transferencia de buenas prácticas que Apoyan, Cultivan, Adaptan, Comunican,
Innovan y Acogen a la Comunidad Universitaria, ERASMUS PLUS, KA2 Cooperation for
innovation and the exchange of good practices - Capacity Building in the field of Higher Education.
Bugetul UAB în acest proiect este 28.840 Euro. Perioada de implementare este 2015 –2018.
Manager partner UAB este conf. univ. dr. Manuella Kadar.
3. Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia este partener în cadrul proiectului Contract
Erasmus + Key Action 2, Capacity building in the field of higher education, Contract
număr: 574076-EPP-1-2016-1-BA-EPPKA2-CBHE-JP Introducing competence-based pre-school
teacher education curricula in Bosnia and Herzegovina – TEACHER, partenerii fiind din Bosnia
și Herțegovina, Croația, Marea Britanie și Slovacia.
II. Activități de cooperare interacademică cu țări UE
Acțiuni de cooperare culturală si tehnologica și de stabilire de parteneriate naționale /
internaționale
1. Rectorul Universității “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a participat la o întâlnire cu
ambasadorul Marii Britanii la București, în data de 27 ianuarie 2017.
2. Rectorul Universității “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a participat la recepția oferită de
ambasada Federației Ruse la București, în perioada 18-20 februarie 2017.
3. Rectorul Universității “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a participat la Conferința
Internațională Recent Trends in Pure and Applied Mathematics (TREPAM 2017),
organizată de UAB, în perioada 31 iulie-04 august 2017, conferință la care au participat
peste 150 de specialiști în domeniul matematicii.
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4. Rectorul Universității “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a participat la lucrările desfășurate
în cadrul proiectului CEEPUS, în perioada 7-10 august 2017.
5. Rectorul Universității “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia participat în perioada 17-24
noiembrie 2017, ca Invited Speaker la conferința din domeniul matematicii, organizată în
capitala sultanatului Oman, Muscat.
6. Rectorul Universității “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a participat la conferința
internațională on Geometry and Mathematical Models in Complex Phenomena, ca invitat de
onoare, organizată în perioada 5-7 decembrie 2017 la Calcuta, India.
7. Prorectorul I al UAB, D-na Conf. univ. dr. Andreea Muntean a participat la Târgul
Educațional organizat la Rabat, în Maroc în data de 22 martie 2017.
8. Directorul CRI, Dl. Lect. univ. dr. Petru Ștefan Ionescu a participat la Târgul EAIE
organizat la Sevilla, în perioada 11 septembrie 2017- 15 septembrie 2017.
Acorduri cu instituții educaționale:
1. MOU semnat între UAB și Institutul Confucius Brașov, prin intermediul căruia asigurăm
cursuri gratuite de învățare a limbii chineze.

III. Internaționalizarea procesului educativ al UAB
A. Studenți internaționali 2017 (semestrul II, anul academic 2016-2017 și semestrul I al
anului academic 2017-2018)
AN PREGĂTITOR:
34 studenți din Palestina, Iordania, Israel
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ - LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ
LICENȚĂ
Pe cont propriu valutar: 1 din Turcia.
ADMINISTRAREA AFACERILOR- lb. engleză:2 LICENȚĂ Pe cont propriu valutar: din
Pakistan și Palestina (bursier al UAB)
CIG: 2 pe cont propriu valutar din Palestina (bursieri ai UAB)
INFORMATICĂ - lb. engleză:
LICENȚĂ:
Pe cont propriu valutar
2 Palestina (bursieri UAB)
Masterat:
1 din Turcia – cont propriu valutar
1 din Palestina – cont propriu valutar (bursier al UAB)
DOCTORAT:
Bursieri ai statului român: 1 Istorie: din Iran
CPV 1 din Palestina – Filologie (bursier UAB)
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Fig. 6 Numărul de studenți internaționali înmatriculați la programe de studiu în UAB.
Privire comparativă

Colaborarea cu agențiile de recrutare studenți internaționali
1. Firma de recrutare EDUCATION INTERNATIONAL LAW ASSOCIATES –Main Chamber:
Near Jamia Masjid Athar (Ahl-al-Hadith) Kashmir Road Sasta Model Bazar People's Colony
Gujranwala Punjab - Pakistan. t: +92(0)55 4271718 - ne-a furnizat în continuare dosare de
candidatură, din păcate, dintr-un număr de 15 dosare, 14 au obținut Scrisorile de acceptare, dar
nu și viză de studii pentru România.
IV. Organizare de și participări la conferințe, forumuri internaționale, în domeniul elaborării
și implementării de politici și strategii de dezvoltare
The 3rd Exploratory Workshop: Internationalisation of Higher Education: Challenges and
Rewards, 27-28 aprilie 2017
Având în vedere faptul că internaționalizarea învățământului superior este un obiectiv major al
politicilor de educație la nivel mondial, instituția noastră a organizat un workshop exploratoriu care
a urmărit realizarea unei rețele a Centrelor de Relații Internaționale Europene (Universități
partenere), identificarea unor metode mai eficiente de comunicare a strategiilor de internaționalizare
ale instituțiilor de învățământ superior, integrarea în aceste strategii a recomandărilor Comisiei
Europene cu privire la mobilități de studiu, practică, predare și formare, îmbunătățirea
curriculumului internațional și a e-learning, precum și țintirea parteneriatelor strategice.
Conferința a propus trei piloni principali de dezbatere: mobilități internaționale pentru studenți și
personal didactic și administrativ; internaționalizarea și educația online; întărirea parteneriatelor
strategice și a capacității instituționale. Aceste trei mari teme de dezbatere au fost împărțite în 12
subiecte de discuție în cadrul meselor rotunde.
În cadrul Săptămânii Internaționale CRI a organizat a treia ediție a Workshop-ului
Exploratoriu “Internationalisation of Higher Education: Challenges and Rewards” cu participarea
membrilor delegațiilor din statele menționate mai sus, dar și de participarea reprezentanților
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