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STRUCTURA LUCRĂRII
Partea introductivă:
-

scopul

şi

obiectivele

mobilităţilor

interuniversitare

din

perimetrul

Consorţiului „Universitaria”
-

statutul, drepturile şi obligaţiile studentului

-

modul în care sunt organizate mobilităţile studenţeşti la Universitatea BabeşBolyai

-

finanţarea perioadei de mobilitate

Cuprinsul:
-

etapele mobilităţii, formalităţile de îndeplinit înainte de plecarea în
mobilitate, în timpul mobilităţii şi la întoarcerea din mobilitate
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DATE GENERALE DESPRE PROGRAM
Consorţiul universitar „Universitaria” a luat naştere în temeiul Legii nr.
287/2004 privind Consorţiile universitare. Scopul constituirii Consorţiului îl
reprezintă conlucrarea universităţilor partenere pentru ridicarea nivelului cercetării
ştiinţifice şi a activităţii didactice, în vederea recunoaşterii naţionale şi internaţionale
a prestigiului acestora şi a clasificării lor în categoria universităţilor de referinţă din
Europa, iniţierea îmbunătăţirii cadrului legislativ al desfăşurării învăţământului
superior şi a cercetării ştiinţifice universitare, precum şi definirea unitară a
programelor de studii universitare şi a standardelor minime pentru acestea, ca şi a
titlurilor şi calificărilor dobândite în urma absolvirii lor.
Obiectivele specifice:
-

să susţină realizarea unei arii naţionale de învăţământ superior;

-

să contribuie, alături de învăţământul superior şi educaţia profesională, la
procesul de inovaţie;

Obiectivele operaţionale:
-

facilitarea mobilităţii cadrelor didactice, doctoranzilor, masteranzilor şi a
studenţilor în interiorul Consorţiului;

-

promovarea unor programe academice şi a unor proiecte comune de
cercetare;

-

consolidarea şi extinderea cercetării ştiinţifice prin conjugarea resurselor
instituţiilor de învăţământ superior partenere;

-

îmbunătăţirea studiilor doctorale din România, astfel încât acestea să aibă
consecinţe majore în cercetarea ştiinţifică şi în creşterea competitivităţii şi a
prestigiului universităţilor româneşti;

-

sporirea calităţii şi a volumului cooperării multilaterale între instituţiile de
învăţământ superior din România;

-

stabilirea unitară a domeniilor şi specializărilor învăţământului universitar de
licenţă, masterat şi doctorat;
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-

compatibilizarea denumirii şi a conţinutului programelor de master;

-

facilitarea practicilor inovative în educaţie şi transferul acestora între
instituţiile de învăţământ superior;

-

susţinerea

dezvoltării

conţinutului

inovator

al

cercetării,

serviciilor,

pedagogiei şi practicii pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii.
În vederea îndeplinirii acestor obiective, Universitatea Babeş-Bolyai îşi propune
dezvoltarea de activităţi comune cu Universitatea din Bucureşti, Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Academia de Studii Economice din Bucureşti,
Universitatea de Vest din Timişoara, pe principiul reciprocităţii, asumat prin
acorduri bilaterale.
Coordonarea Programului:
-

La nivelul Universităţii Babeş-Bolyai: Centrul de Cooperări Internaţionale.

Tipuri de activităţi:
-

Mobilităţi cadre didactice;

-

Mobilităţi doctoranzi;

-

Mobilităţi masteranzi;

-

Mobilităţi studenţi;

-

Organizarea mobilităţilor;

-

Dezvoltarea programelor de studiu;

-

Modernizarea învăţământului superior;

-

Măsuri complementare.

Mobilităţi ale cadrelor didactice
Obiective:
-

să permită studenţilor neintegraţi într-un plan de mobilităţi să beneficieze de
cunoştinţele şi expertiza unor cadre didactice din celelalte universităţi din
Consorţiu;

-

să promoveze schimbul de experienţă în ceea ce priveşte metodologia de
predare;
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-

să faciliteze mobilitatea personalului didactic dintr-o instituţie de învăţământ
superior către o instituţie de învăţământ superior parteneră în scopul
perfecţionării academice;

-

să încurajeze universităţile să îşi extindă şi să îşi îmbogăţească aria cursurilor
pe care le oferă.

Mobilitatea se realizează pe baza acordurilor inter-instituţionale, iar instituţiile de
învăţământ superior partenere trebuie să convină asupra programului de cursuri
şi prelegeri ce urmează a fi susţinut de către cadrele didactice.
Mobilităţi doctoranzi
Obiective:
-

să permită doctoranzilor să beneficieze de

cunoştinţele şi expertiza unor

cadre didactice din celelalte universităţi din Consorţiu;
-

să promoveze cooperarea între instituţiile de învăţământ superior din
Consorţiu şi îmbogăţirea mediului educaţional al instituţiilor gazdă;

-

să contribuie la dezvoltarea unui corp comun de tineri calificaţi, cu experienţă
în cercetare;

-

să faciliteze accesul doctoranzilor la un câmp mai larg de cercetare;

-

să faciliteze recunoaşterea perioadei de mobilitate petrecute în celelalte
instituţii de învăţământ superior din Consorţiu.

Mobilităţi masteranzi
Obiective:
-

să permită masteranzilor să beneficieze de cunoştinţele şi expertiza unor
cadre didactice din celelalte universităţi din Consorţiu;

-

să promoveze cooperarea între instituţiile de învăţământ superior din
Consorţiu şi îmbogăţirea mediului educaţional al instituţiilor gazdă;

-

să contribuie la dezvoltarea unui corp comun de tineri calificaţi, cu experienţă
în cercetare;

-

să faciliteze transferul de credite şi recunoaşterea perioadei de mobilitate
petrecute în celelalte instituţii de învăţământ superior din Consorţiu.
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Mobilităţi studenţi
Obiective:
-

să permită studenţilor să beneficieze de cunoştinţele şi expertiza unor cadre
didactice din celelalte universităţi din Consorţiu;

-

să promoveze cooperarea între instituţiile de învăţământ superior din
Consorţiu şi îmbogăţirea mediului educaţional al instituţiilor gazdă;

-

să contribuie la dezvoltarea unui corp comun de tineri calificaţi;

-

să faciliteze transferul de credite şi recunoaşterea perioadei de mobilitate
petrecute în celelalte instituţii de învăţământ superior din Consorţiu.

Regimul mobilităţii doctoranzilor, masteranzilor şi studenţilor:
Mobilitatea se realizează pe baza acordurilor inter-instituţionale.
Selecţia este făcută de către instituţia de învăţământ superior de origine.
În prima fază a programului, Universitatea Babeş-Bolyai asigură cazarea unui număr
virtual nelimitat de cadre didactice şi a cinci doctoranzi sau masteranzi de la fiecare
facultate, pe durata unui semestru, în regim de reciprocitate.
Cu excepţia cazării oferite de către universitatea gazdă, toate celelalte cheltuieli sunt
responsabilitatea doctorandului/masterandului.
În cazul doctoranzilor care beneficiază de bursă, aceasta continuă să fie asigurată de
universitatea de origine pe întrega durată a mobilităţii la o altă universitate din
Consorţiu.
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Regimul mobilităţii cadrelor didactice:
-

parteneriat – în această situaţie, un cadru didactic predă la o universitate
parteneră în vreme ce omologul său de la respectiva universitate parteneră
preia cursurile sale la universitatea de origine, drepturile salariale fiind
asigurate de către universitatea de origine;

-

modular – în această situaţie, un cadru didactic susţine un curs intensiv la o
universitate parteneră, fiind recompensat de către respectiva universitate
parteneră.

Contravaloarea transportului se decontează de către universitatea de origine (în
prima situaţie) şi de către universitatea gazdă (în cea de-a doua situaţie).
Demersuri înainte de începerea mobilităţii
1. Stabilirea semestrului în care se efectuează mobilitatea Informaţiile privind
perioada de desfăşurare a mobilităţii trebuie comunicate Centrului de
Cooperări Internaţionale, care va confirma la universitatea parteneră lista
doctoranzilor, masteranzilor şi studenţilor selectaţi.
2. Contactarea universităţii partenere în vederea stabilirii detaliilor şi a obţinerii
invitaţiei.

Detaliile

privesc:

formalităţile

de

îndeplinit

în

vederea

înmatriculării la universitatea parteneră, posibilităţile de cazare pe care
universitatea parteneră le oferă, calendarul anului academic, materiile de
studiu (este necesară întocmirea unui program de studiu, care va fi înscris în
Contractul de studiu), precum şi alte informaţii utile.
3. Înainte de plecarea în mobilitate trebuie obţinute următoarele documente:
-

Dispoziţia Rectorului (prin completarea formularului tip de cerere pentru
Dispoziţia Rectorului);

-

Contractul de studiu;

-

Foaia matricolă;

-

Atestat de înmatriculare la universitatea parteneră;

-

Atestat privind perioada de studiu;
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-

Raport narativ;

Demersuri în timpul efectuării mobilităţii
1. Obţinerea atestatului de înmatriculare la universitatea parteneră;
2. La sfârşitul perioadei de mobilitate, prezentaţi la Biroul de Relaţii
Internaţionale al universităţii partenere atestatul privind perioada de studiu,
acest document confirmând respectarea perioadei de mobilitate.
Demersuri la întoarcerea din mobilitate
1. Predarea Atestatului privind perioada de studiu, a Contractului de studiu, a Foii
matricole, a raportului narativ.

