RAPORT ANUAL PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN CADRUL
MOBILITĂTILOR INTERNATIONALE PRIN PROGRAMUL ERASMUS+
Anul academic 2017-2018
Prezentul raport conţine informaţii legate de numărul de mobilităţi internaţionale efectuate
de studenţii şi cadrele didactice în anul universitar 2017-2018.
De asemenea, mai sunt prezentate activităţile organizatorice ale Biroului Erasmus+ în anul
universitar 2017-2018.
Contractul Erasmus+ 2017-1-RO01-KA103-035911, în derulare, are un buget total de
91.305,00 €, în creştere faţă de anul anterior.
Până la data prezentării acestui raport, numărul total de mobilităţi studenţeşti este:
-

7 mobilităţi de studiu – SMS,
15 mobilităţi de practică – SMP.

Numărul total de mobilităţi de personal a fost de 9 dintre care:
-

0 mobilităţi de predare pentru cadre didactice – STA,
9 mobilităţi de formare pentru cadrele didactice – STT.

ACTIVITĂŢI ORGANIZATORICE
În perioada menţionată anterior, echipa Biroului Erasmus+ a realizat următoarele:
1. Promovarea Programului Erasmus+ din UEB pe Facebook prin intermediul paginii:
www.facebook.com/UEBErasmus;
2. Realizarea ”Coltului Erasmus+” in Corpul B (Casa Ecologiei) etaj 1 cu un TV în care sunt
prezentate „poveştile de succes” ale „Erasmusilor UEB” ;
3. Realizarea un scurt ghid in limba engleză pentru studenţii UEB care doresc să efectueze o
mobilitate Erasmus+: How to apply for an Erasmus Study Mobility and the things to do
before the Erasmus+ Experience”;
Până la data prezentului raport, echipa Biroului Erasmus+ a desfăşurat următoarele
activităţi:
1. Şedinţe periodice de informare a studenţilor şi a cadrelor didactice cu privire la
oportunităţile oferite de mobilităţile Erasmus+;
2. Negocierea de noi contracte inter-instituţionale Erasmus+ cu universităţi pentru perioada
2017-2020. Contractele au ca obiect desfăşurarea mobilităţilor de plasament studenţeşti şi de
formare a personalului didactic şi nedidactic;
3. Menţinerea unei legaturi permanente între coordonatorii pe facultate din cadrul Biroului
Erasmus+ şi studenţii aflaţi în mobilităţi;

OBIECTIVE VIITOARE
Pentru anul universitar 2018-2019, echipa Biroului Erasmus+ isi propune:
1. Să respecte obligaţiile stipulate în contractul încheiat cu ANPCDEFP privind realizarea
numărului minim de mobilităţi Erasmus+;
2. Să actualizeze site-ul programului Erasmus+;
3. Să prezinte pe site-ul programului Erasmus+ al UEB de exemple de buna practica;
4. Să încheie noi contracte inter-instituţionale cu universităţi şi instituţii din străinătate în
vederea dezvoltării relaţiilor internaţionale a UEB.
Coordonator Instituţional Erasmus+
Universitatea Ecologică din Bucureşti
Ştefan-Gabriel DUDUMAN
Acest raport a fost analizat şi aprobat de Senatul Universităţii Ecologice din Bucureşti în
şedinţa din 13.06.2019.
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