BIROUL ERASMUS+
RAPORT ANUAL PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN CADRUL
MOBILITĂTILOR INTERNATIONALE PRIN PROGRAMUL ERASMUS+
Anul academic 2018-2019
Prezentul raport contine informatii legate de numarul de mobilitati internationale efectuate de
studentii si cadrele didactice in anul universitar 2018-2019.
De asemenea, mai sunt prezentate activitatile organizatorice ale Biroului Erasmus+ in anul
universitar 2018-2019 pana în prezent. Menţionăm că acest contract a fost prelungit până la data de
31.05.2021.
Contractul Erasmus+ 2018-1-RO01-KA103-047714, în derulare in prezent, are un buget total de
96.770 €.
Până la data prezentarii acestui raport, numarul total de mobilitati studentesti a fost de 9
dintre care:
-

7 Mobilitati de studiu – SMS.
2 Mobiltati de practica – SMP.

Numarul total de mobilitati de personal a fost de 5 dintre care:
-

0 Mobiltati de predare pentru cadre didactice – STA.
5 Mobiltati de formare pentru cadrele didactice – STT.

ACTIVITATI ORGANIZATORICE
In perioada mentionata anterior, echipa Biroului Erasmus+ a realizat urmatoarele:
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 in care sunt
prezentate „povestile de succes” ale „Erasmusilor UEB” ;
3. Realizarea un scurt ghid in limba engleza pentru studentii UEB care doresc sa efectueze o
mobilitate Erasmus+: How to apply for an Erasmus Study Mobility and the things to do
before the Erasmus+ Experience”;
Pana la data prezentului raport, echipa Biroului Erasmus+ a desfasurat urmatoarele activitati:
1. Sedinte periodice de informare a studentilor si a cadrelor didactice cu privire la
oportunitatile oferite de mobilitatile Erasmus+;
2. Negocierea de noi acorduri inter-institutionale Erasmus+ cu universitati pentru perioada
2018-2020. Acordurile au ca obiect desfasurarea mobilitatilor de plasament studentesti si de
formare a personalului didactic si nedidactic;
3. Mentinerea unei legaturi permanente intre coordonatorii pe facultate din cadrul Biroului
Erasmus+ si studentii aflati in mobilitati;

OBIECTIVE VIITOARE
Pentru anul universitar 2018-2019, echipa Biroului Erasmus+ isi propune:
1. Sa respecte obligatiile stipulate in contractul incheiat cu ANPCDEFP privind realizarea
numarului minim de mobilitati Erasmus+;
2. Sa actualizeze site-ul programului Erasmus+;
3. Sa prezinte pe site-ul programului Erasmus+ al UEB de exemple de buna practica;
4. Sa incheie noi contracte inter-institutionale cu universitati si institutii din strainatate in
vederea dezvoltarii relatiilor internationale a UEB.
***
În prezent, în anul academic 2019-2020, activitatea care se desfăşoară în cadrul mobilitătilor
internationale prin Contractul Erasmus+ 2019-1-RO01-KA103-062014, contine informatii legate de
numarul de mobilitati internationale efectuate de studentii si cadrele didactice, respectiv activitatile
organizatorice ale Biroului Erasmus+ . Contractul in derulare are un buget total de 93.255 €.
Pana la această dată numarul total de mobilitati studentesti a este:
- 4 Mobilitati de studiu – SMS.
- 2 Mobiltati de practica – SMP.
Mentionam ca nu au fost efectuate mobilitati de personal (mobilitati de formare si de predare
pentru cadre didactice).
ACTIVITATI ORGANIZATORICE
Pana la această dată, echipa Biroului Erasmus+ a desfasurat urmatoarele activitati:
1. Sedinte periodice de informare a studentilor si a cadrelor didactice cu privire la
oportunitatile oferite de mobilitatile Erasmus+;
2. Negocierea de noi acorduri inter-instituționale Erasmus+ cu universitati pentru perioada
2019-2021. Acordurile au ca obiect desfasurarea mobilitatilor de plasament studentesti si de
formare a personalului didactic si nedidactic;
3. Mentinerea unei legaturi permanente intre coordonatorii pe facultate din cadrul Biroului
Erasmus+ si studentii aflati in mobilitati;
OBIECTIVE VIITOARE
Pentru anul universitar 2019-2020, echipa Biroului Erasmus+ isi propune:
1. Sa respecte obligatiile stipulate in contractul incheiat cu ANPCDEFP privind realizarea
numarului minim de mobilitati Erasmus+;
2. Sa actualizeze site-ul programului Erasmus+;
3. Sa prezinte pe site-ul programului Erasmus+ al UEB de exemple de buna practica;
4. Sa incheie noi contracte inter-institutionale cu universitati si institutii din strainatate in
vederea dezvoltarii relatiilor internationale a UEB.
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Acest raport a fost prezentat şi discutat în Senatul Universităţii Ecologice din Bucureşti din data de
04.07.2019.
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