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Proiect implementat de Universitatea Româno-Americană în parteneriat cu Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj şi Universitatea „Constantin Brâncuși" din Târgu-Jiu 

Investeşte în oameni! 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 

Axa prioritară: 1. Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării 

societăţii b,2  n n mazate pe cunoaştere 

Domeniul major de intervenţie: 1.2. Calitate în învăţământul superior 

Titlul proiectului: Asigurarea competențelor corespunzătoare cerințelor pieței muncii prin programe 

de studii de excelență cu dimensiune internațională 

Cod Contract: POSDRU/156/1.2/G/134518 

 
 

 

 

 

 

 

Anunț important! 

Vizită de schimb de experiență 
 

În atenţia personalului didactic și administrativ 

  

În contextul disponibilităţii parteneriatelor pentru activităţi de vizite de schimb de 

cunoștințe și experiență, Universitatea Româno-Americană realizează o sesiune de selecție 

a personalelor interesate, informaţiile detaliate fiind prezentate în continuare și în 

materialele anexate. 
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Vizitele se derulează în cadrul programului cu titlul: Asigurarea competențelor 

corespunzătoare cerințelor pieței muncii prin programe de studii de excelență cu 

dimensiune internațională, Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin 

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. 

 

1. Criterii de eligibilitate 

 Angajat la Universitatea Româno-Americană; 

 Să fie în perioada de activitate atât la momentul derulării concursului, cât și pe 

perioada mobilității; 

 Să facă parte din una din următoarele categorii de personal: 

o Membri ai comisiilor/structurilor de conducere din universităţi şi facultăţi; 

o Personal implicat în dezvoltarea și managementul calificărilor la nivel de 

universitate/facultate; 

o Personal implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare; 

 

2. Criterii de selecţie 

 Cunoaşterea temeinică a limbii engleze sau a unei limbi de circulaţie internaţională 

în care se poate realiza activitatea de formare (cunoaşterea limbii din ţara gazdă 

prezintă un avantaj); 

 Interes pentru dezvoltarea competenţelor lingvistice;  

 Implicare în activităţi extradidactice în cadrul Facultății/Universității; 

 Relevanţă a activităţii personale pentru domeniul trainingului (realizarea și 

derularea parteneriatelor cu mediul de afaceri); 

 Evaluări pozitive la nivelul Departamentului/Facultății/Universității, ținând cont de 

activitățile anterioare și de planurile de dezvoltare a parteneriatelor cu mediul de 

afaceri; 

  



 

 

 
 

 

 

  

  

 

 
 

 
Universitatea 

Româno-Americană 
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3. Derularea concursului 

Etapa 1 Depunerea dosarului compus din: 

 Cerere tip 

 Copie buletin sau Carte de identitate 

 Curriculum Vitae (model Europass, în engleză) 

https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templates-

instructions 

 Scrisoare de motivație în limba engleză  

 Certificat de competențe de limba engleză sau documente echivalente 

 

Termen limită: 10.09.2015, ora 12.00 

Etapa 2 Evaluarea dosarelor: 14.09.2015 

Etapa 3 Anunţarea rezultatelor: 15.09.2015, ora 12.00 

 

 

4. Finalizarea proiectului: fiecare participant realizează un raport de activitate. 

Experiența va fi diseminată cu ocazia unei/unor întâlniri de prezentare. 

 

Detalii se pot obţine în cadrul Laboratorului de cercetare și inovare pentru studenți 

Student LAB „New Trends and Smart Technologies in Business Administration”, Sala 427 

 

  

https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
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Formular de înscriere 

 

Subsemnatul(a)_________________________________________, având gradul didactic/funcția 

de ____________________ la Facultatea/Biroul _____________________________________________ 

doresc să particip la concursul de selecţie de vizite de schimb de cunoștințe și experiență la parteneri din 

universități sau mediul de afaceri. 

Declar că deţin toate informaţiile legate de aceste activităţi şi cunosc atât drepturile cât şi obligaţiile 

pe care le am ca beneficiar. 

De asemenea declar că nu am probleme de sănătate şi că informaţiile de mai jos sunt reale. 

 

  Perioada: 18.10.2015 – 23.10.2015 (Marea Britanie) / 25.10.2015 – 30.10.2015 (Franța) 

Universitatea/Instituția: University of Lincoln /Novancia Business School 

 

 

Document de identitate: Tip/Serie/Număr: 

Data naşterii: 

Domiciliul: 

Nr. paşaport:  

Nr. telefon fix/mobil:                                                                            Email: 

 

Data:          Semnătura, 
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UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ                                                      

 

 

 

FIŞĂ DE AUTOEVALUARE PENTRU PARTICIPAREA LA VIZITE DE SCHIMB DE 

CUNOȘTINȚE ȘI EXPERIENȚĂ 

Nume, prenume __________________________________________________________ 

 

Facultatea/Departamentul _________________________________________________ 

 

1.  

Cursuri sau seminarii susţinute pentru studenţi 

străini la URA (denumirea 

disciplinei/disciplinelor) 

 

2.  

Intenţia de a susţine cursuri sau seminarii  pentru 

studenţi străini 

(denumirea disciplinei/disciplinelor) 

 

 

3.  

Alte tipuri de activităţi legate de internaţionalizare 

(responsabil Erasmus pe facultate, tutoriat, 

echivalări, participarea la procesul de selecţie, 

gestiune financiară, operaţiuni IT etc.) 

 

4.  
Promovarea activităţilor legate de relaţii 

internaţionale (parteneriate, acorduri etc.) 

 

5.  Participare la mobilităţi internaţionale  

6.  

Participarea la activități în colaborare cu mediul 

de afaceri  

(se va prezenta cât mai detaliat!) 

 

7.  
Nivelul de cunoaştere a limbii engleze 

(începător/mediu/avansat) 

 

8.  Alte limbi străine cunoscute  

9.  

Participare la activităţile extradidactice la URA 

(organizare evenimente, participare la târguri şi 

expoziţii etc.) 
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10.  

Preluarea unor experienţe internaţionale pozitive 

în activitate didactică sau administrativă 

(exemple) 

 

 

 

 

11.  Alte observații  

 

Data,                                                                                                                                                 Semnătura, 
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Detalii privind programul de formare pentru activităţi de vizite de schimb de cunoștințe și 

experiență 

 

În continuare sunt prezentate, în sinteză, informațiile cele mai importante legate de această 

activitate: 

1. Numărul previzionat de locuri:câte 10 locuri pentru fiecare deplasare; (8 locuri pentru Univeristatea 

Româno-Americană și câte un loc pentru fiecare din universitățile partenere) 

2. Finanțarea acoperă costurile de organizare a programului, transport, cazare (hotel de 3 stele), masa 

în regim demipensiune şi vizite tematice și culturale. 

3. Perioada de stagiu estimată – Deplasare la University of Lincoln: 18.10.2015 – 23.10.2015 

Perioada de stagiu estimată – Deplasare la Novancia Business School: 25.10.2015 – 30.10.2015 

 

4. Obiectivele generale ale mobilitatii/Overall objectives of the mobility: 

Obiective pentru beneficiari/Objectives for beneficiaries: 

 Dezvoltarea personală şi profesională/personal and professional development; 

 Dobândirea de competențe specifice în implementarea și derularea parteneriatelor cu mediul de 

afaceri/Acquiring specific skills in implementing and developing partnerships with the business 

environment; 

 Dezvoltarea lingvistică privind limbajul business/linguistic development regarding the business 

language; 

 Pregătirea pentru metode şi tehnici noi şi diversificate de formare/Preparing for new and diverse 

methods and techniques of training; 

 Sporirea capacităţii de a lucra într-un mediu multicultural/an enhanced capacity to work in a multi-

cultural environment; 

 Dezvoltarea interacţiunii internaţionale/international interaction development; 

 Discutarea despre noi posibile proiecte/talks about possible new projects; 

 Construirea şi consolidarea relaţiei cu universitatea parteneră/building and strengthening the 

relationship with the partner university; 

 Socializarea cu staff-ul universităţii gazdă şi cu alţi lectori invitaţi/socializing with the host university 

staff and other invited lecturers; 

 Îmbunătăţirea tehnicilor de predare şi a materialelor didactice precum şi luarea la cunoştinţă a noilor 

trenduri din mediul internaţional/improve teaching techniques and teaching materials as well as taking 

note of the new trends in the international environment ; 

 Analiza şi dezvoltarea curriculei/analysis and development of the curricula; 

 Consolidarea şi actualizarea cunoştinţelor în domeniul managementului instituţiilor superioare de 

învăţământ/strengthen and update knowledge in the field of higher education institutions management; 

 Networking cu specialiști, crearea unor legături între universități și mediul de afaceri/networking with 

professionals, creating links between universities and the business environment; 

 Abordarea diversă pentru sensibilizarea culturală în mediul academic şi de afaceri/diverse approach 

for cultural awareness in both the academic and business world. 
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Obiective pentru instituții/Objectives for the institutions: 

 Crearea si consolidarea relațiilor cu universitatea parteneră/build and strengthen relations with the 

partner university; 

 Modernizarea instituțiilor, prin procesul de internaţionalizare/modernization of the institutions, 

through the process of internationalization; 

 Stabilirea a noi parteneriate în educaţie şi formare profesională şi pentru a dezvolta dimensiunea 

europeană a instituțiilor/establish new partnerships in education and professional training and develop 

the European dimension of the institutions; 

 Pregătirea viitoarelor activităţi de cooperare cu mediul de afaceri/preparation for future cooperative 

activities with the business environment; 

 Schimb de materiale didactice/teaching materials exchange; 

 Schimbul de informaţii relevante/the exchange of relevant information; 

 Încurajarea mobilităţii personalului şi a studenţilor/encourage the mobility of staff and students ; 

 Explorarea activităţilor de cercetare/research activities exploration; 

 Asigurarea unui proces de formare continuă pentru cadrul didactic şi administrativ pentru a avea un 

sistem modern de educaţie/ensure a process of continuous training process for teaching and 

administrative staff so as to have a modern system of education; 

 Construirea unei acţiuni comune în domeniul antreprenoriatului şi dezvoltarea afacerilor/build 

common action in the field of entrepreneurship and business development; 

 Crearea unui imagini pozitive la nivel european și internațional, care va genera recunoaștere și impact 

consistent pe piața serviciilor educaționale/create a positive image at the European and international 

level that will generate impact and recognition in the market of educational services; 

 Promovarea netwoking-ului dntre studenţi, profesori şi universităţi/promote networking between 

students, teachers and universities; 

• Cunoaşterea diferitelor sisteme de educaţie/knowledge of the different systems of education; 

• Schimburi de informații și exemple de bună practică/the exchange of relevant information as well as 

best practices. 

 

Rezultatele mobilitatii/Expected outcomes of the mobility: 

 Acumularea de competente relevante/Acquiring relevant competences; 

 Experimentarea vietii sociale, culturale si educationale/Experiencing life from a social, cultural and 

educational point of view;   

 Dobandirea de noi competente in domeniul cooperarii universitate-mediul de afaceri/Acquiring new 

skills in the field of business-university cooperation; 

 Imbunatatirea competentelor de limba engleza pentru mediul de afaceri/Improving Business English 

skills; 

 Abordarea adecvata pentru dezvoltarea parteneriatelor cu mediul de afaceri/Learning about the 

approach to develop partnerships with the business environment; 

 Invatarea de bune practici cu privire la modul de a gestiona parteneriatele cu intreprinderile/Learning 

from best practices about how to manage the partnerships with businesses; 

 Achizitionarea de material relevante pentru formare/Acquiring relevant training materials; 

 Discutii despre noi parteneriate/New partnerships to be addressed; 
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 Demararea mobilitatilor de profesori, personal administrativ si studenti intre institutii/Starting the staff 

and student mobility between the partner institutions; 

 Stabilirea de noi contacte pentru activitati comune/Establishing new contacts to develop joint actions. 


