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Prezentul studiu are ca obiectiv evaluarea impactului programului de Învățare pe Tot Parcursul 

Vieții (LLP) la nivelul sistemului românesc de învățământ, pe durata exercițiului 2007-2013, 

perioada nominală de implementare a acestuia. 

Studiul este axat pe evaluarea și măsurarea impactului programului LLP și a sub-programelor 

componente asupra internaționalizării învățământului superior, atât din punct de vedere cantitativ 

cât și calitativ. În acest sens, studiul utilizează date și raportări statistice (atât în cifre absolute cât 

și relative) și percepția instituțională reliefată în chestionare completate de instituțiile participante 

la activități ale programului LLP. 

Una din criticile frecvente aduse programelor europene de politici publice include detașarea de 

realitățile ”de pe teren”. În acest sens, prezentul studiu își propune să integreze programele LLP în 

contextul mai larg al internaționalizării învățământului superior din România. Acest aspect este 

important în condițiile creșterii nevoii de integrare a sistemelor educaționale cauzată atât de 

schimbările demografice curente cât și de nevoia de a urma integrarea politică europeană cu o 

integrare sistemică manifestată inclusiv în zona educației. 

Ca structură, studiul debutează cu o descriere a contextului actual, urmată de o trecere în revistă a 

literaturii internaționale privind atât programele Uniunii Europene în domeniul educației și 

formării cât și a contextului mai larg al internaționalizării. Pe acest fond, raportul analizează o serie 

de date statistice și de răspunsuri oferite de instituțiile de învățământ superior chestionate, atât 

direct pentru studiu cât și cu ocazia altor exerciții similare. 

Dintre aspectele care se remarcă din analiza datelor, se poate enumera o creștere continuă a 

participării la mobilități, relativ la populația de studenți. În mod notabil se observă o augmentare 

rapidă a participării studenților români la mobilități de plasament. Mobilitatea personalului 

academic a cunoscut de asemenea o evoluție pozitivă, remarcându-se la nivel european prin rata 

rapidă de creștere înregistrată. 

La nivel de instituții, accesarea fondurilor LLP s-a făcut pe multiple paliere și a contribuit direct și 

indirect la ameliorarea curriculei, creșterea conectivității internaționale și îmbunătățirea practicilor 

academice.Din nefericire, existe și zone în care există deficiențe, în primul rând legată de 

atractivitatea României pentru mobilități incoming.Studiul se încheie prin formularea unei serii de 

recomandări privind îmbunătățirea modului de gestionare a programelor europene de educație și 

formare care prevăd integrarea sistemelor de educație din statele membre UE. 
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1. Introducere 

1.1. Contextul studiului 

Cooperarea europeană în programe și politici educaționale a împlinit deja mai bine de 3 decenii și 

beneficiază pentru perioada 2014-2020 de un buget și un interes record. Cooperarea intra-

instituțională, mobilitatea indivizilor și dezvoltarea de competențe utile în societate sunt printre 

obiectivele cheie ale politicilor europene în domeniu. 

Lansarea programului Erasmus+ pentru anii 2014-2020 a însemnat unificarea multiplelor politici 

ale Comisiei Europene în zona de educație și a dus la setarea unor ținte ambițioase. Se estimează 

un număr de 4.000.000 de beneficiari pentru programe de studiu, formare, acumulare de 

experiență de muncă și stagii de voluntariat transfrontaliere.  Totodată, se încheie ciclul de viață al 

proiectelor, programelor și activităților asociate Programului de Învățare pe tot parcursul Vieții sau 

Lifelong Learning Programme (LLP) 2007-2013.  

România a devenit parte a programelor europene de cooperare în domeniul educației cu o 

întârziere de peste un deceniu. Actualmente, numărul beneficiarilor acestora rămâne mic atât în 

termeni globali cât și relativ, raportat la populația totală de persoane aflate într-o formă de 

educație. Deși există un interes ridicat pentru participarea la activități asociate programelor 

europene din zona educației, limitările bugetare și lipsa unor scheme guvernamentale sau 

regionale de suport financiar adițional limitează numărul celor care accesează programe de 

mobilitate. Similar, există o aparentă lipsă de atractivitate a sistemului de învățământ superior din 

România pentru mobilități incoming, atât pentru pentru studenți cât și pentru cadre didactice. 

Raportat la populația de studenți, România a avut penultima rată relativă de mobilitate pentru 

studenți pe durata existenței programului LLP, dintre toate statele membre ale Uniunii Europene. 

Totuși, având în vedere deceniile de izolare pe care România le-a experimentat înainte de inițierea 

procesului de integrare europeană, este de așteptat ca impactul programelor europene să fie unul 

transformativ la nivelul instituțiilor de învățământ superior, iar acest lucru este evidențiat în 

răspunsurile și studiile de auto-evaluare utilizate pentru realizarea prezentului studiu. 
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1.2. Obiectivele studiului 

Prezentul studiu are ca obiectiv evaluarea impactului programului de Învățare pe Tot Parcursul 

Vieții (LLP) asupra universităților românești în perioada 2007-2013. Utilizând o analiză a datelor 

statistice și rapoartelor existente dar și o chestionare asupra impactului LLP în universități, 

prezentul studiu va încerca să analizeze punctele de maxim impact ale programului, dar și zonele 

în care pot apărea îmbunătățiri înainte de trecerea la activitățile asociate Erasmus+. Obiectivele 

specifice ale studiului includ: 

• Trecerea în revistă a literaturii existente cu privire la programele europene din zona de 

educație și formare, pentru a permite cititorului o mai bună familiarizare cu acestea și o 

mai bună contextualizare a rezultatelor studiului. 

• Evidențierea principalelor dimensiuni ale internaționalizării educației, inclusiv dimensiunea 

de europenizare asociată politicilor integrative UE în domeniul învățământului. 

• Discutarea succintă dar sistematică a structurii programului LLP, inclusiv a subprogramelor 

aferente. 

• Evaluarea influenței proiectelor LLP în îmbunătățirea anumitor procese și activități din 

universități, inclusiv ameliorarea proceselor educaționale și reformarea curriculei. 

• Evaluarea impactului asupra mobilității studenților din România (cifre absolute și relative), 

prin intermediul programelor de mobilitate de scurtă durată asociate programului 

Erasmus. 

• Evaluarea impactuluiasupramobilității studenților incoming veniți în România. 

• Evaluarea impactului asupra mobilităților de personal. 

• Evaluarea impactului altor activități LLP asupra vieții universitare, inclusiv a programelor 

axate pe formare profesională și pe cooperare și învățământ vocațional, tehnic și practic.  
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2. Metodologie 

Prezenta secțiune detaliază structura publicației, modul în care au fost elaborați indicatorii 

urmăriți, sursele și metodele de culegere a datelor și limitările prezentului studiu. Unele aspecte 

sau precizări metodologice sunt menționate punctual și în secțiunile ulterioare. 

2.1. Structura studiului și întrebarea de cercetare 

Conform celor menționate anterior, studiul este structurat pe mai multe niveluri de profunzime, 

debutând cu trecerea în revistă a literaturii, continuând cu o  analiză a informațiilor calitative și 

cantitative disponibile pentru a evalua impactul programului LLP la nivelul sistemului educațional, 

înainte de a termina cu o serie de concluzii și recomandări 

Prima treimea studiului reprezintă o radiografie a istoriei și substanței programelor europene de 

facilitare a integrării sistemelor europene de educație, în frunte cu programul LLP început în anul 

2007. De asemenea, sunt discutate aspecte legate de principalele tendințe de internaționalizare 

ale educației, inclusiv modul în care aceste aspecte se manifestă în România.  

A doua parte a studiului este axată preponderent pe aspecte legate de impact. Capitolele din acest 

segment sunt structurate după tipul de indicatori urmăriți, conform modelului ”topical 

cluster”.Acestea acoperă zone precum mobilitățile de studenți și personal și analizează datele 

existente pentru a identifica diverse tendințe. De asemenea, în această parte se analizează 

rezultatele a două seturi de chestionare, adresate instituțiilor, respectiv studenților care au 

beneficiat de mobilități internaționale. 

O scurtă secțiune finală rezumă concluziile și oferă o serie de recomandări. 

Principala întrebare de cercetare, în baza căruia a fost structurat studiul, este: ”Care este impactul 

programului LLP asupra internaționalizării universităților românești participante?”. De aici derivă 

o serie de sub-întrebări defalcate pe zone de activitate universitară, de exemplu impactul asupra 

mobilității studenților, cadrelor didactice sau al extinderii numărului de parteneriate 

internaționale. 
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2.2. Indicatorii urmăriți 

Pentru prezentul studiu au fost utilizați atât indicatori calitativi, precum și indicatori cantitativi 

globali (absoluți) și relativi. Indicatorii absoluți de mobilitate (Va) indică numărul de persoane (de 

ex. studenți outgoing) care au beneficiat de programul Erasmus din cadrul LLP pentru diverse 

forme de mobilități. Altă formă tipică de indicator absolut este reprezentată de indicatorii de 

finanțare.  

Indicatorii relativi (Vr) au devenit însă importanți după anul 2009 ca urmare a contracției 

sistemului românesc de învățământ superior. Acest lucru a produs o scindare între impactul 

cantitativ al programului LLP și nivelul d re în cad lației vizate de program. e pătrunde rul popu

2 1
1 1/ 1

 

De exemplu, dacă se consideră S ca reprezentând numărul de beneficiari ai programului și P ca 

reprezentând populația totală vizată prin program, variația absolută (Va) a numărului de 

beneficiari nu va indica adecvat performanța programului dacă există un P în descreștere. De 

exemplu, pentru un număr de beneficiari S1 de 28 și S2 de 31 rata absolută de variație în intervalul 

de timp S1-S2 este de 0,107 sau 10,7%. În același timp, luând în considerare populațiile de 

candidați eligibili P1 de 150 (aferent S1) și P2 de 100 (aferent S2) rezultă o variație a ratei relative 

de pătrundere de 0,66 sau 66%. Vomvedea pe parcursul studiului că variații absolute modeste la 

anumiți indicatori ascund progrese substanțiale relativ la numărul maxim de potențiali beneficiari. 

Indicatori pentru mobilitate a studenților outgoing 

Indicatorii relativi de mobilitate outgoing indică numărul de studenți outgoing care au beneficiat 

de programul Erasmus din cadrul LLP raportat la populația totală de studenți. Acești indicatori 

contextualizează mobilitatea outgoing prin plasarea acesteia în raport cu evoluția numărului de 

studenți. Calcularea de indicatori relativi [la populația de origine] pentru nivelul studenților 

incoming este redundantă datorită lipsei de legături directe dintre dinamica demografică a 

populației studențești din țara de origine și fluxurile de studenți spre România. 

Calcularea de indicatori relativi specifici altor programe la nivelul comunităților de beneficiari este 

mai dificilă ( precum Leonardo da Vinci ) datorită ambiguităților de definire și de delimitare a 

populației de beneficiari. 
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Indicatori pentru mobilitatea studenților incoming 

Pentru mobilitatea incoming, indicatorii relativi de mobilitate contează mai puțin, dat fiindcă au 

consecințe limitate pentru determinarea fluxurilor incoming de studenți. De fapt, indicatorul 

relativ cel mai important legat de mobilitatea incoming este ponderea studenților care derulează 

stagii de studiu sau de plasament în România raportată la totalul european. Un alt indicator 

semnificativ este reprezentat de statele de origine ale studenților mobili, acest aspect fiind 

indicativ pentru dinamica cooperărilor intra-instituționale internaționale. 

Numărul de proiecte și parteneriate 

Deși cea mai mare parte a bugetului LLP a fost alocată direct programelor de mobilitate sau 

formare pentru studenți și personal, au existat și proiecte direct finanțate precum și parteneriate 

interinstituționale transnaționale. Aceste proiecte și parteneriate au facilitat dezvoltarea 

instituțională, dezvoltarea unei dimensiuni europene a educației și transferul de bune practici. 

Există date cantitative legate de numărul de parteneriate contabilizate de ANPCDEFP, iar subiectul 

parteneriatelor și al proiectelor va fi abordat și în chestionarul trimis universităților și în studiile de 

caz existente.  

Percepția instituțională și indicatori asociați 

Un factor important care este analizat în prezentul raport este percepția pe care o au universitățile 

față de programele LLP. Majoritatea instituțiilor de învățământ superior din România au 

interacționat cu programele europene de cooperare în educație încă din perioada programului 

Socrates, birourile Erasmus fiind fondate din 2000. Odată cu aderarea la Uniunea Europeană în 

2007, contextul acestei cooperări s-a derulat în cadrul programului LLP.  

Pentru prezentul studiu s-a elaborat un chestionar axat pe percepțiile instituționale care a fost 

distribuit în rândul organismelor și persoanelor responsabile pentru gestionarea programelor 

asociate LLP. Reprezentanții universităților chestionate au fost rugați să își exprime opinia legat de 

următoarele aspecte: 

Parteneriatele existente și beneficiile derivate 

Un indicator calitativ important pentru abordarea prezentului studiu este legat de modul în care 

parteneriatele încheiate în contextul LLP au fost utilizate pentru dezvoltarea instituțională și 
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internaționalizare. Deși este imposibilă măsurarea exactă a impactului pe care programul LLP l-a 

avut cu privire la dezvoltarea curriculară, vizibilitatea internațională, competența lingvistică a 

personalului sau inițierea de proiecte transfrontaliere de cercetare, universitățile au fost 

chestionate cu privire la percepția lor asupra dezvoltării acestor arii. 

2.3. Instrumentele utilizate și colectarea de date 

Principala metodă de colectare a informației a fost un chestionar trimis universităților românești, 

aplicat în principal birourilor Erasmus din fiecare instituție în parte. În chestionar au fost incluse o 

serie de elemente legate de gestionarea comunicării dintre instituții și (potențialii) beneficiari, 

inclusiv: 

• Măsurile luate pentru promovarea programului. 

• Măsurile luate pentru facilitarea mobilităților outgoing și incoming. 

• Măsurile luate pentru comunicarea eficientă în cadrul parteneriatelor. 

• Obstacolele înregistrate în implementarea programelor și proiectelor LLP. 

Nu toți acești indicatori sunt cuantificabili, iar chestionarul a conținut preponderent întrebări 

deschise în câmpurile aferente acestora. Pentru interpretarea acestora, s-a făcut apel la gruparea 

răspunsurilor în clustere și analizarea patternurilor de răspuns între instituții.În total, chestionarul 

a fost înaintat unui număr de 76 de universități, răspunzând 63 (83% din eșantionul chestionat). De 

notat faptul că au existat respondenți care nu au acoperit toate câmpurile (în momentul 

completării chestionarului), motiv pentru care ponderea relativă a anumitor răspunsuri a fost 

calculată vis-a-vis de numărul total de respondenți la fiecare categorie. De asemenea, au existat 

cazuri în care anumite instituții au răspuns unui număr de întrebări de mai multe ori (de exemplu, 

mai multe persoane din cadrul Biroului Erasmus au completat chestionarul). În acest caz, 

răspunsurile au fost integrate. În cazul întrebărilor deschise, au fost amalgamate răspunsurile non-

contradictorii și anulate răspunsurile contradictorii (a existat un singur caz), iar în cazul întrebărilor 

cu răspuns binar au fost anulate doar acele răspunsuri contradictorii (cazurile au fost rare, în 

aproape toate cazurile cu răspunsuri multiple per instituție acestea fiind coerente între 

respondenți). 

Complementar chestionarului dedicat, au fost colectate rapoarte, publicații, tabele cu serii de 

date, documente de politici și white paper-uri relevante pentru programul LLP. Culegerea de date 

s-a axat pe publicații generate la nivelul instituțiilor abilitate să administreze programele europene 
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pentru educație și formare (Comisia Europeană, ANPCDEFP). În anumite cazuri, au fost utilizate 

serii de date brute care au fost centralizate în documente sintetice pentru mai buna manipulare a 

datelor cantitative (vezi Anexe). 

Pentru crearea de indicatori și facilitarea structurării studiului, a fost pregătita o scurtă analiză a 

literaturii internaționale din domeniul internaționalizării. Au fost consultați mai mulți autori cu 

contribuție în domeniul teoretizării, definirii și analizării principalilor vectori ai internaționalizării 

educației (inclusiv de Wit 2002, van der Wende 2001, Altbach și Teichler 2001, Teichler 2004, 

2009, OECD 2004, 2012, Knight 2004, dar și o serie de documente de politici și strategii ale Uniunii 

Europene) .  

Literatura parcursă a contribuit la stabilirea direcțiilor de structurare a studiului, la pregătirea 

întrebărilor pentru chestionarul adresat universităților, pregătirea indicatorilor utilizați și a 

exercițiilor de mapare/cartografiere folosite. 

Analiza documentelor de politici (naționale și instituționale, legi aplicabile, programe 

instituționale, chestionare și auto-rapoarte pregătite pentru proiecte terțe) au constituit un al 

doilea strat de centralizare de documente, dar aceste surse au fost utilizate într-o manieră limitată 

pentru întocmirea studiului. 

O sursă utilă de documentație a fost reprezentată de rapoartele de auto-evaluare colectate de 

UEFISCDI pentru măsurarea gradului de internaționale instituțională în rândul universităților din 

România. Aceste exerciții de auto-evaluare nu au acoperit toate universitățile din țară, ci un 

eșantion echilibrat geografic format din 20 de instituții (vezi Anexa 6.b.). Proiectul de 

internaționalizare coordonat de UEFISCDI, intitulat Internaționalizare, echitate si management 

universitar pentru un învățământ superior de calitate (IEMU) este implementat de Unitatea 

Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării si Inovării (UEFISCDI) 

in perioada aprilie 2014– septembrie 2015, în colaborare cu Asociația Internațională a 

Universităților (IAU) și a conținut activități de sondare a stadiului actual al internaționalizării atât la 

nivelul politicilor instituționale cât și la nivelul comunității academice. 

Rapoartele de auto-evaluare au fost completate în baza unui format unitar, pe structura unui 

chestionar-suport înaintat de echipa UEFISCDI care a gestionat proiectul. Ca urmare, există un grad 

ridicat de comparabilitate între răspunsuri. Acestea au fost utilizate mai ales pentru secțiunile 7 și 

8 din prezentul studiu, vizând impactul programelor europene asupra parteneriatelor și 

colaborărilor internaționale și impactului la nivelul programelor. 
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Suplimentar în analiză, au fost utilizate 5,126 chestionare aplicate în cadrul aceluiași proiect 

studenților din 17 universități, în principal fiind folosite chestionarele completate 

de993participanți în mobilități. 

Analiza rapoartelor de auto-evaluare si a chestionarelor aplicate studențilordin proiectul UEFISCDI 

pe tema internaționalizării au completat o serie de lacune de informații relevante pentru acest 

studiu. 

2.4. Limitele cercetării 

Unele date pentru programele europene precum LLP pot avea o vechime de până la doi ani sau 

chiar mai mare. Diferența rezultă în principal din întârzierile care apar între raportarea primară a 

datelor și centralizarea lor spre raportare de organismele coordonatoare la nivel european. Acest 

lucru face dificilă analizarea tendințelor în implementarea programelor LLP precum Erasmus până 

la data curentă. O problemă suplimentară a fost reprezentată de continuarea de facto a 

activităților LLP după terminarea cadrului temporal oficial al programului, datorită  ciclului de 

viatță al proiectelor (de exemplu, proiectele selectate în 2013 se finalizeazăîn 2015 sau 2016). 

O limită importantă a cercetării este imposibilitatea de a calcula rate relative de mobilitate 

facilitate prin programele LLP raportat la rata generală de mobilitate a studenților și a staffului din 

România. Un astfel de indicator ar fi fost extrem de util în identificarea rolului general al 

programelor LLP în facilitarea mobilității și a dimensiunii internaționale a educației [de ex.”câți din 

studenții și personalul mobil originar din România au beneficiat de această oportunitate ca urmare 

a programelor LLP”]. Din nefericire, mai ales în rândul studenților, libera circulație a indivizilor în 

cadrul Uniunii Europene face extrem de dificilă măsurarea și identificarea exactă a populației 

mobile rezidente în România (în momentul realizării mobilității) și implicit calcularea ratelor unor 

rate derivate. 

Alte limite sunt reprezentate de utilizarea datelor rezultate din chestionar. Pentru a putea măsura 

percepțiile instituțiilor, majoritatea datelor au fost colectate sub forma unor întrebări deschise. 

Această structură a întrebărilor oferă posibilitatea de a beneficia de o imagine mai complexă 

asupra aspectelor pozitive și negative ale implementării unor programe precum LLP. Totuși, suferă 

și de pe urma unui grad ridicat de subiectivism, dar și din cauza unor probleme de scalare a 

informațiilor prezentate. De exemplu, o universitate în care studenții incoming sunt bine integrați 

în colectivul studențesc poate raporta problema relativ minor, în comparație cu o altă universitate 
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care are aceeași problemă dar suferă de probleme adiționale mai grave în integrarea 

studenților/personalului străin. 

Pentru datele sau analizele derivate din chestionarele elaborate în cadrul proiectului IEMU 

(menționate punctual în text), există o problemă de diferențiere. De exemplu, nu există un 

mecanism clar care separă răspunsurile centralizate pe tipuri de programe LLP de care au 

beneficiat respondenții. Pentru ambele chestionare utilizate pentru studiu (dar și pentru 

rapoartele de auto-evaluare IEMU), există problema ambiguității utilizării anumitor termeni, care 

pot fi interpretați diferit de reprezentanții diferitelor instituții. 

O altă limită a studiului este reprezentată de accentul aproape exclusiv pus pe programul Erasmus. 

Deși acesta este programul dedicat pentru învățământ superior, impactul LLP se extinde inclusiv la 

alte zone, mai ales prin parteneriatele din proiecte. Accentul pe programul Erasmus rezultă 

inclusiv din vizibilitatea crescută la nivelul comunității academice cât și din existența unei 

abundențe de serii de date cu nivel ridicat de comparabilitate. 
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3. Programele europene pentru educație și formare 

Prezenta secțiune trece în revistă programele de cooperare europeană în domeniul educației, 

evoluția organizării acestora și modul în care au evoluat până la încadrarea majorității acestora sub 

umbrela programului LLP în 2007. Este important de notat faptul că nu toate aceste programe au 

avut un impact direct asupra universităților românești, mai ales în perioada de pre-aderare la 

Uniunea Europeană, însăînțelegerea moduluiîn care aceste programe au evoluat oferă o înțelegere 

mai profundă asupra posibilului impact al programului LLP. 

3.1. Scurt istoric al programelor europene pentru educație si formare 

La începuturile construcției europene, educația şi formarea profesională ocupau o poziție 

periferică în cadrul politicilor comunitare, principiile care au stat la baza includerii educației în 

cadrul comunitar fiind enunțate în Tratatul de la Roma privind instituirea Comunității Economice 

Europene (CEE) din martie 1957. Odată cu Actul Unic European (1986) care a condus la extinderea 

competențelor instituțiilor și a politicilor comunitare, cercetarea și dezvoltarea tehnologiei au fost 

integrate pe agenda politică a Comunității Europene, ulterior Uniunea Europeană (Bărbulescu, 

2005).  

Transformările sociale și economice din anii ’70 au condus la o schimbare radicală a perspectivei 

CEE asupra politicilor educaționale printr-o planificare strategică a acțiunilor în domeniul educației 

și aducerea în prim plan a formării profesionale (VET) cu scopul reducerii șomajului, îmbunătățirii 

competențelor și abilităților forței de muncă, predării limbilor de circulație internațională și a 

facilitării cooperării interinstituționale (Phillips și Ertl, eds. 2003).  

Un prim pas în direcția dezvoltării cooperării europene în educație l-a reprezentat adoptarea unei 

Rezoluțiiîn februarie 1976 privind instituirea măsurilor de îmbunătățire a pregătirii tinerilor pentru 

piața muncii și facilitarea tranziției de la școală către viața activă. Astfel, rezoluția deschide drumul 

către implementarea unor programe educaționale și de formare care inițial au vizat schimburi de 

experiență, vizite de studiu și ateliere de lucru (CE 2006, p. 70-78).  

Ca urmare a acestei rezoluții, în 1978 a fost lansat primul program de vizite de studii adresat 

exclusiv specialiștilor din educație din spațiul comunitar, devenind cunoscut ulterior sub numele 

de Arion.  
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Acest program a fost singura acțiune de acest gen care a facilitat schimburi de experiență ale 

decidenților din domeniul educației, în special celor de la nivel regional și local, care să le permită 

adaptarea propriilor practici și politici educaționale. Informațiile colectate prin rețeaua 

Eurydice1au constituit o sursă relevantă pentru pregătirea și realizarea vizitelor de studii. De-a 

lungul timpului, numărul participanților în cadrul programului Arion a crescut de la 85 în 1978 la 

520 în 1987, iar din 2005, peste 2,000 de specialiști și decidenți din 31 de țări. Începând cu anul 

1995,  Arion a fost integrat programului Socrates. Decizia Curții Europene de Justiție2 în cazul 

Gravier vs Liege (1985) a dus la o recunoaștere a extinderii libertăților menționate în Tratatul de la 

Roma asupra zonei de educație (Papatsiba 2003, p. 49), facilitând extinderea educației 

transfrontaliere între statele membre CEE. 

Anii ’80 au fost marcați și de adoptarea unor programe majore privind promovarea cercetării și 

dezvoltării tehnologice. În 1986, Comisia Europeană (CE) a propus introducerea unor programe 

specifice în domeniul educației și formării profesionale3 – Comett, Erasmus, PETRA, Lingua, FORCE. 

Aceste programe s-au axat atât pe formare profesionalăinițială (IVET), cât și pe învățământ 

superior și mobilitate.  

                                                             
1Rețeaua Eurydice sprijină și facilitează cooperarea europeană în domeniul învățării pe tot parcursul vieții 
prin furnizarea de informații privind sistemele și politicile educaționale din 37 de țări.  
2Alături de cazul Blaizot vs Univ Liege, a stabilit precedentul pentru asimilarea educatiei vocationale si 
universitare in zona de servicii de formare profesionala, extinzand competentele UE si dreptul la ne-
discriminare asupra activitatilor educationale. 
3Programele CE în domeniul educației și formării 1986-1992 – rezultate și realizări: o privire de ansamblu, 
COM (93) 151 final 
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Comett – cooperarea între universități și întreprinderi 

 Primul program comunitar în domeniul educației și formării profesionale; 
 Comett I (1986) a avut ca scop consolidarea formării în domeniul tehnologiilor 

avansate și dezvoltarea unei resurse umane înalt calificate; 
 Comett II (1988) a inclus transferul de inovație și tehnologie; 
 Rețea europeană de parteneriate între universități și întreprinderi în domeniul formării 

profesionale și plasamente studențești în companii; 
 Activitățile sub programul Comett au fost integrate în noul program Leonardo da Vinci. 
 Buget alocat: Comett I – 45 mil. ECU, Comett II – 200 mil. ECU 

 

 

PETRA – prioritizarea formării inițiale a tinerilor 

 Scop – sprijinirea implicării tinerilor în programe de formare profesională  pentru un 
an sau doi, adițional învățământului obligatoriu; 

 Grup țintă: tineri înscriși înînvățământul profesional și tehnic, tinerii angajați și cei 
aflați în căutarea unui loc de muncă; 

 Acțiuni: mobilități și activități de orientare profesională;dezvoltarea de rețele 
naționale de centre de orientare; proiecte multilaterale de formare a consilierilor și 
specialiștilor; 

 Rezultate: între 1990-1994, 40,000 de tineri au beneficiat de plasamente în companii 
europene; în total 100,000 de tineri și 20,000 de cadre didactice au beneficiat de 
sprijin prin activități de cooperare transnațională pentru implementarea comună a 
proiectelor de formare, inclusiv a celor legate de inițiativele din domeniul tineretului; 
27 de centre de formare și orientare au fost create în statele membre. 
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Lingua – promovarea predării limbilor străine 

 1984 – cunoașterea limbilor străine devine unul dintre elementele cheie ale 
construcției europene; 

 Scop final: îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor cetățenilor europeni în 
materie de limbi străine și dezvoltarea comunicării în interiorul Comunității; 

 Măsurile au vizat îmbunătățirea formării profesorilor și formatorilor în domeniul 
limbilor străine (formare  continuăRezultate 1990 – 1994: aprox. 19,000 de cadre 
didactice au beneficiat de formare; aprox. 83,000 de tineri și peste 8,000 de cadre 
didactice au fost implicate în proiecte educaționale comune prin 4,000 de 
parteneriate între școli în 12 state membre. 

 

Tempus - sprijinirea procesului de reformare  

a învățământului superior în țările partenere ale UE 

 Scop – sprijinirea reformelor în învățământul superior prin dezvoltarea comună a 
curriculumului în domeniile prioritare în țările ex-comuniste din centrul și sud-estul 
Europei; 

 Grup țintă: instituțiile de învățământ superior din țările membre UE și cele 
partenere; personal academic și administrativ;  

 Acțiuni: proiecte comune europene pe 2-3 ani; granturi pentru mobilități individuale; 
 Rezultate: între 1990-2000, aprox. 17,000 de granturi pentru mobilități individuale și 

peste 2,200 de proiecte comune implementate; 180,000 de acțiuni de mobilitate 
finanțate, din care 135,000 adresate personalului din învățământul superior și 45,000 
studenților. 

  În România, programul TEMPUS a fost unul din principalii vectori ai 
internaționalizării în perioada premergătoare aderării României la Uniunea 
Europeană. 
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Erasmus – cooperare universitară și mobilitatea studenților 

 Scop – sprijinirea cooperării universitare și mobilității studenților în țările europene;  
 3 arii de acțiune: (1) dezvoltarea rețelelor de cooperare universitară, (2) acordarea 

de sprijin financiar pentru programe de mobilități, (3) îmbunătățirea sistemului de 
recunoaștere a calificărilor și studiilor finalizate în alte țări; 

 A permis dezvoltarea sistemului european de credite transferabile (European Credit 
Transfer System - ECTS) care au făcut din Erasmus un program util și atractiv; 

 Începând cu 1995, Erasmus a fost integrat programelor Socrates I și II; 
 Rezultate: 1,2 mil. de studenți au participat în programe de mobilitate Erasmus în 

perioada 1987- 2006 
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3.2. Evoluția programelor europene în domeniul educației și formării 
profesionale- consolidare si extindere (1990-2006) 

În anii ’90, programele anterioare din zona de educație și formare au fost comasate în două mari 

programe, Socrates (învățământ preuniversitar și universitar) și Leornardo da Vinci (formare 

profesională inițială și continuă). Cele două programe au fost adoptate de către Parlament și 

Consiliu în decembrie 19944 și martie 19955.  

1) ProgramulSocrates s-a desfășurat pe parcursul a două etape: Socrates I 1995-1999 și Socrates 

II 2000-2006. Ambele etape au vizat implementarea de acțiuni în trei arii care s-au bazat în 

principal pe direcțiile programelor Erasmus și Lingua, dar au introdus noi acțiuni în domeniul 

învățării pe tot parcursul vieții: (1) Învățământ preuniversitar și educația adulților; (2) 

Învățământ superior; (3) Activități transversale, învățământ la distanță, schimburi de  

experiență și informație.Lansarea programului Socrates a avut drept scop final creșterea 

calității educației și formării profesionale și crearea unui spațiu european deschis de cooperare 

în domeniul educației. Obiectivele strategice au inclus creșterea mobilității studenților, 

promovarea unei cooperări extinse și intensive între instituții de educație din statele membre 

și sprijinirea dezvoltării profesionale a personalului didactic prin intermediul mobilităților. 

                                                             
4  Decizia Consiliului din 6 decembrie 1994 privind stabilirea unui program de acțiune în vederea 
implementării unei politici comunitare în domeniul VET, http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:31994D0819 
5 Decizia nr. 819/1995/CE a Parlamentului și Consiliului din 14 martie 1995 privind stabilirea programului 
comunitar de acțiune Socrates, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32003D0451 
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Socrates I a fost continuat prin Socrates II implementat în perioada 1 ianuarie 2000 - 31 decembrie 

2006, beneficiind de o alocare financiară totală pe cei șapte ani de 1,850 miliarde de euro pentru 

sprijinirea a opt acțiuni, după cum urmează: 

• Comenius: învățământ preuniversitar; 

• Erasmus: învățământ superior; 

• Grundtvig: educația adulților și alte trasee educaționale; 

• Lingua: studiul limbilor europene; 

• Minerva: dezvoltarea TIC în educație; 

• Observarea și inovarea sistemelor de educație și a politicilor educaționale; 

• Acțiuni comune cu alte programe europene; 

• Măsuri acompaniatoare.  

2) Programul Leornardo da Vinci a preluat mare parte din acțiunile programelor FORCE, 

Eurotecnet, PETRA și Comett, axându-se exclusiv pe promovarea și implementarea proiectelor 

în domeniul formării profesionale (VET). Instrumentele cheie ale programului au constat în 

implementarea transnațională a unor proiecte pilot, programe de plasament și schimb. Pentru 

atingerea obiectivului general de implementare a acestui program comunitar în domeniul VET, 

22 de măsuri au fost propuse sub 4 direcții de acțiune: 

Direcția I: îmbunătățirea sistemului VET prin măsuri dedicate pentru formare profesionalăinițiala și 

continua, activități de informare, consiliere și orientare, promovarea egalității de gen și a egalității 

de șanse  pentru grupurile dezavantajate; 

Direcția II: îmbunătățirii măsurilor în domeniul VET, inclusiv a cooperării între universități șimediul 

economic; 

Direcția III: sprijinirea dezvoltării abilităților lingvistice, transferului de cunoaștere și diseminarea 

inovației; 

Direcția IV: promovarea dezvoltării rețelelor de cooperare între statele membre pentru 

informarea, monitorizarea și evaluarea măsurilor și acordarea de asistență tehnică instituțiilor 

naționale.  

Asemenea programului Socrates, Leonardo da Vinci s-a derulat în două etape în statele membre, 

SEE și asociate, cu un buget de 970 milioane ECU în prima etapă, și 1,150 miliarde de euro în a 
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doua etapă. Deși în prima etapă programul a urmărit atingerea a 19 obiective specifice, în cea de-a 

doua etapă obiectivele au fost restrânse la trei obiective mai bine delimitate: 

• Îmbunătățirea abilităților și competențelor tinerilor în VET inițial; 

• Creșterea calității și accesului la VET continuu și dobândirea de abilități și competențe pe 

tot parcursul vieții; 

• Consolidarea contribuției VET la procesul de inovare în afaceri.  

 

3.3. Extinderea programelor de educație și formare în contextul învățării pe 
tot parcursul vieții (LLL) 

Luând în considerare progresele înregistrate în ultimii ani în domeniul educației și formării 

profesionale la nivel european, a doua etapă s-a concretizat prin implementarea cadrului strategic 

pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale ET 2020 care 

urmărește atingerea a patru obiective strategice până în 20207: 

• Realizarea în practică a învățării pe tot parcursul vieții și a mobilității - punerea în aplicare 

a strategiilor LLP, dezvoltarea cadrelor naționale pentru calificări și corelarea lor cu Cadrul 

European al Calificărilor, flexibilizarea traseelor educaționale, extinderea mobilității; 

• Îmbunătățirea calității și a eficienței educației și formării - dobândirea competențelor 

cheie, creșterea eficienței și atractivității educației și formării profesionale; 

• Promovarea echității, coeziunii sociale și a cetățeniei active - corelarea abilităților și 

competențelor cu cerințele pieței muncii, asigurarea unui învățământ preșcolar de înaltă 

calitate; 

• Stimularea creativității și inovării, inclusiv a spiritului întreprinzător, la toate nivelurile de 

educație și formare – dobândirea competențelor transversale, promovarea parteneriatelor 

între universități,  instituțiile de învățământşi mediul economic.  

Aceste obiective nu puteau fi realizate decât printr-o nouă abordare a politicilor în domeniul 

educației și formării la nivel european bazate pe principiile învățării pe tot parcursul vieții (LLL). 

Drept urmare, Programul Învățare pe tot Parcursul Vieții (2007-2013) a fost primul program care 

                                                             
7Concluziile Consiliului din 12 mai 2009 privindCadrul Strategic pentru Cooperarea Europeană în domeniul 
educației și formării profesionale (ET 2020), disponibil la: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/ALL/?uri=CELEX:52009XG0528(01) 
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a reunit acțiunile în domeniul educației și formării la toate nivelurile, ciclurile și formele de 

educație și formare profesională.   

Programul Învățare pe tot Parcursul Vieții 2007-2013 8 (LLP) 9 a fost stabilit prin Decizia nr. 

1720/200610 a Parlamentului European și Consiliului privind instituirea unui program de învățare 

continuă, având ca obiectiv general contribuția prin învățare continuă la dezvoltarea Comunității 

ca o societate avansată bazată pe cunoaștere și favorizarea schimburilor reciproce, cooperarea și 

mobilitatea între sistemele de educație și formare din cadrul spațiului european.  

În acest sens, Programul LLP 2007-201311 a avut ca scop: 

• favorizarea schimburilor reciproce, cooperarea și mobilitatea între sistemele de educație și 

formare din spațiul UE;  

• oferirea de oportunități de participare la experiențe stimulative de învățare în toate 

etapele vieții.  

Cu un buget de aproximativ 7 miliarde de euro pentru perioada 2007-2013, Programul LLP a 

urmărit atingerea unor obiective specifice12: 

• dezvoltarea calitativă a învățării pe tot parcursul vieții , a inovației și a unei dimensiuni 

europene a sistemelor și practicilor în domeniu; 

• sprijinirea realizării unui spațiu european al învățării pe tot parcursul vieții; 

• îmbunătățirea calității, atractivității și accesibilității posibilităților de învățare continuă 

oferite în cadrul statelor membre;   

• consolidarea contribuției învățării pe tot parcursul vieții la coeziunea socială, cetățenia 

activă, dialogul intercultural, egalitatea de gen și dezvoltarea personală;  

• promovarea creativității, competitivității, capacității de inserție profesională și a 

dezvoltării spiritului antreprenorial;  

• creșterea participării la învățarea pe tot parcursul vieții a persoanelor de toate vârstele, 

inclusiv a celor cu nevoi speciale și a grupurilor defavorizate, indiferent de nivelul lor socio-

economic;  

                                                             
8 Lifelong Learning Programme (LLP) 2007-2013 
9 Uneori abreviat în română ca ÎPV. 
10http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:327:0045:0068:en:PDF 
11http://ec.europa.eu/education/tools/llp_en.htm#tab-7 
12 ANPCDEFP, Raport privind implementarea programului LLP în România, 2013 
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• cadre didactice, formatori și alte tipuri de personal implicat în activități LLP;  

• instituții sau organizații furnizoare de formare profesională în limitele impuse de 

subprogramele componente;  

• persoane și instituții responsabile de implementarea politicilor asociate LLP la nivel local, 

regional, național;  

• întreprinderi, parteneri sociali și organizațiile lor la toate nivelurile, inclusiv sindicatele și 

camerele de comerț;  

• organisme care asigură servicii de consiliere și orientare;  

• asociații care activează în domeniul LLP, de ex. asociații studențești, ale cadrelor didactice, 

părinților, adulților;  

• centre de cercetare și organisme care activează în domeniul LLP;  

• organizații non-profit, ONG-uri, asociații de voluntariat.    

Continuitate prin Erasmus+ 

Programul LLP este continuat în prezent prin noul Program Erasmus+ (2014-2020) lansat prin 

Decizia Parlamentului și a Consiliului din 201313. Erasmus+ va oferi unui număr de peste 4 milioane 

de europeni posibilitatea de a studia, de a se forma, de a câștiga experiență profesională și de a 

participa la programe de voluntariat în alte țări. 

Totodată va finanța parteneriate transnaționale între diferite organizații și instituții de educație, 

formare și tineret, cu scopul de a coopera și de a crea punți între sistemul educațional și piața 

muncii prin care să se faciliteze dezvoltarea competențelor necesare în economie și societate. De 

asemenea, va susține eforturile de modernizare a sistemelor de educație, formare profesională și 

tineret. În ceea ce privește sportul, programul va finanța activități sportive de masă, accesibile 

publicului larg și proiecte transfrontaliere destinate promovării fair-play-ului și combaterii aranjării 

meciurilor, dopajului, violenței și rasismului. 

Cu un buget14 total de 14,7 miliarde de euro pe o perioadă de șapte ani (2014 - 2020), programul 

își propune să contribuie la dezvoltarea competențelor și angajabilității (capacității de inserție 

profesională) prin oferirea unor oportunități de educație, formare și activități de tineret sau sport. 

Acest buget este cu 40% mai mare decât nivelul precedent al cheltuielilor din perioada 2007-2013 

                                                             
13http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1288&qid=1395671967554 
14Conform cifrelor cheie publicate online: http://www.erasmusplus.ro/cifre-relevante 
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4. Internaționalizarea educației în România 

Programele europene din zona de educație și formare au fost implementate în România pe fondul 

unei deschideri crescânde spre internaționalizarea universităților și a proceselor academice. 

Aceste transformări se încadrează într-o tendință europeană generală de deschidere a mediului 

universitar spre colaborări transnaționale, și orice programe și politici europene trebuie înțelese în 

acest context. 

4.1. Aspecte generale privind internaționalizarea educației 

În ultimii 25 de ani, procesul de internaționalizare a învățământului superior a dobândit un loc 

central pe agenda publică europeană, a guvernelor naționale, instituțiilor de învățământ superior, 

actorilor din sistemul de învățământ superior și a agențiilor de acreditare în contextul extinderii 

fenomenului de globalizare și integrare economică și politică (Hans de Wit 2011). Astfel, 

internaționalizarea a dobândit un rol semnificativ în formarea și consolidarea abilităților 

interculturale, lingvistice și internaționale care să faciliteze absolvenților interacțiunea într-un 

mediu global, sporindu-le oportunitățile de angajare și implicit, calitatea vieții. Mai mult, de-a 

lungul timpului, internaționalizarea a devenit un barometru al calității învățământului superior în 

termeni de predare și formare, abilități și competențe, cercetare științifică, servicii studențești etc. 

(Hans de Wit 2011, 39).  

De asemenea, agenda publică 17  a Uniunii Europene susține intensificarea procesului de 

internaționalizare a învățământului superior încurajând asigurarea calității, sporirea mobilității, 

promovarea utilizării diplomelor comune și facilitarea recunoașterii calificărilor și a perioadelor de 

studii, în special în contextul modernizării universităților pentru o Europă competitivă într-o 

economie globală bazată pe cunoaștere. În plus, Conferința Ministerială a Spațiului European a 

Învățământului Superior (SEIS) ce a avut loc la București în anul 2012 s-a finalizat cu adoptarea 

unei strategii de mobilitate și internaționalizare18 pentru cele 48 de state membre, ce are între 

obiective creșterea numărului de absolvenți cu o experiență de mobilitate la 20% din procentul 

tuturor absolvenților de învățământ superior din țările membre SEIS până în anul 2020. 

Mobilitatea a fost considerată, în cadrul rapoartelor de implementare ale Procesului Bologna, ca o 

                                                             
17 Rezoluția Consiliului din 23 noiembrie 2007 privind modernizarea universităților pentru o Europă 
competitivă într-o economie globală bazată pe cunoaștere 
18http://www.ehea.info/Uploads/(1)/2012%20EHEA%20Mobility%20Strategy.pdf 
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componentă esențială a progresului în realizarea SEIS, având în vedere că pentru a crește fluxurile 

de mobilitate în cadrul SEIS este nevoie ca o serie de alte linii de acțiune să fie implementate în 

mod coerent (recunoașterea academică, instrumentele de transparență: credite ECTS, cadrul 

calificărilor, asigurarea calității, Suplimentul la diplomă etc.). 

Literatura de specialitate privind internaționalizarea învățământului superior (de Wit 2002, van der 

Wende 2001, Altbach și Teichler 2001, Teichler 2004, 2009, OECD 2004, 2012, Knight 2004) 

identifică o gamă largă de elemente cheie ale acestui amplu proces, termenul de internaționalizare 

fiind dezvoltat în jurul a patru teme principale:  

• Programele de mobilitate (adresate studenților, cadrelor didactice și chiar programelor 

de învățământ superior sau instituțiilor), elementul cel mai vizibil al internaționalizării; 

• Recunoașterea studiilor efectuate în alte țări; 

• Transferul internațional de cunoaștere (vizite și schimburi de informații și bune practici, 

proiecte multilaterale, rețele și parteneriate instituționale transnaționale); 

• Atitudini și abordări internaționale (accent pe interculturalitate și promovarea 

multiculturalismului).  

Aceste temedefinesc într-o anumită măsură procesul de internaționalizare și îl diferențiază de 

fenomenul globalizării. Cu toate că aceste două procese se află într-o relație de dependență, ele 

implică scopuri și metode diferite de promovare a dimensiunii internaționale în educație. Drept 

urmare, internaționalizarea învățământului superior presupune promovarea, implementarea și 

intensificarea unor tipuri specifice de activități educaționale și de formare transfrontaliere, 

precum sprijinirea implementării programelor de mobilități individuale (studențești și de 

personal), derularea de proiecte multilaterale, colaborare/cooperare în domeniul cercetării cu 

țări terțe și parteneriate instituționale la nivel internațional (Teichler 2009).  

Cu alte cuvinte, internaționalizarea reprezintă procesul de integrare intenționată a unei 

dimensiuni internaționale, interculturale sau globale scopului, funcțiilor și activităților 

pedagogice și de cercetare în învățământul superior, în vederea creșterii calității proceselor 

educaționale și de cercetare în care sunt implicați toți studenții și profesorii și pentru a contribui 

în mod relevant la dezvoltarea societății (Knight 2004, p. 11). Din această perspectivă, procesul de 

internaționalizare a învățământului superior include două componente majore, și anume 

internaționalizarea acasă(internationalization at home)și internaționalizarea în afara 
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țării(internationalization abroad), ambele fiind interconectate la nivel de politici și programe 

(Knight 2008).   

Internaționalizarea acasăsauinternaționalizarea internă(internationalization at home/internal 

internationalization) reprezintă un proces axat pe promovarea unei dimensiuni internaționale în 

elaborarea curriculumului, metodelor de predare și cercetare, precum și facilitarea integrării 

studenților și a cadrelor didactice străine în viața academică a universității.  

Internaționalizarea în afara țării(internationalization abroad) implică desfășurarea activităților de 

predare, învățare, cercetare în afara țării, prin intermediul mobilității, programelor derulate în co-

tutelă, parteneriatelor instituționale, proiectelor transnaționale.  

În acest sens, programele europene de educație și formare profesională, cu precădere programele 

de mobilitate subsumate în acest moment programului Erasmus+, reprezintă cea mai vizibilă 

componentă a procesului de internaționalizare a învățământului superior (Teichler 2004, 2009) și 

totodată una dintre cele mai dinamice prin varietatea grupurilor țintă și tipul de activități derulate: 

mobilități individuale de studiu, plasament, mobilități de personal (academic și administrativ), 

proiecte transnaționale, vizite de lucru, parteneriate instituționale, etc.  

4.2. Programele UE în domeniul educației și formării profesionale în 
România 

Începând cu anul 1991, România a urmărit introducerea Acquis-ul comunitar în domeniul 

educației, formării profesionale şi tineretului prin intermediul programelor Phare, Socrates și 

Leonardo da Vinci. Astfel, printre primele programe implementate au fost cele legate de 

mobilitatea internațională, de exemplu programul Tempus prin care s-au stabilit acțiuni de 

schimburi de studenți şi profesori între universitățile româneşti şi cele aparținând statelor 

membre.  

Din 1997, instituțiile de învățământ superior din România au aplicat la programele europene nou 

introduse, precum Leonardo da Vinci si Socrates. De asemenea, aceste programe au fost însoțite și 

de sprijin financiar acordat exclusiv învățământului profesional și tehnic  de către UE prin 

programele nerambursabile multi anuale PHARETVET19șiPhare RO 9405 gestionate de către 

Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT). Totodată au fost 

implementate programele Phare de twinning în domeniul formării profesionale continue care au 

                                                             
19 Acesta a fost implementat în două etape: 2001-2003 și 2004-2206 
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vizat dezvoltarea unei rețele informaționale pentru toate instituțiile implicate în formarea 

profesională inițială și revizuirea politicilor de formare pentru adulți. 

Programul Phare RO 940520 a fost structurat pe două direcții:  

• dezvoltare/construcție instituțională destinată în principal politicilor, strategiilor și 

proceselor care susțin dezvoltarea unui domeniu economic și social; 

• investiții destinate procurării de echipamente sau construcției/reabilitării infrastructurii 

școlare.  

Principalele autorități care au gestionat şi implementat programele de formare profesională şi care 

au elaborat politici şi strategii în domeniu au fost Ministerul Educației şi Ministerul Muncii, şi 

structurile din subordinea şi coordonarea acestora, precum Centrul Național de Dezvoltare a 

Învățământului Profesional şi Tehnic, Centrul Național pentru Formarea Cadrelor Didactice din 

Învățământul Preuniversitar, Agenția Națională Socrates şi Centrul Național pentru Programul de 

Formare Profesională Leonardo da Vinci, respectiv Agenția Națională pentru Programe Comunitare 

în Domeniul Educației şi Formării Profesionale (ANPCDEFP), Agenția Națională pentru Calificările 

din Învățământul Superior și Parteneriat cu Mediul Economic şi Social (ACPART),Oficiul Național 

pentru Bursele Studenților în Străinătate, respectiv Consiliul Național de Formare Profesională a 

Adulților (CNFPA), Consiliul de Standarde Ocupaționale şi Atestare (COSA).  

Instituția responsabilă de gestionarea și implementarea programului LLP este ANPCDEFP prin 

Hotărârea de Guvern nr. 67/2007, aceasta având următoarele roluri21asumate: 

• gestionarea și alocarea de fonduri europene în domeniul educației, formării profesionale și 

tineretului, 

• sprijinirea instituțiilor, organizațiilor și persoanelor pentru dezvoltarea capacităților și 

competențelor, 

• încurajarea și sprijinirea dezvoltării rețelelor, schimbului de informații, bunelor practici și 

know-how-ului, 

• formarea și schimbarea atitudinilor și mentalităților, 

                                                             
20http://tvet.ro/index.php/ro/proiecte-de-dezvoltare-a-invamantului-profesional-si-tehnic/73.html 
21  Raport privind implementarea programului LLP în anul 2013, ANPCDEFP, disponibil 
la: http://www.anpcdefp.ro/anpcdefp.php?id=4&link=26 
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• adoptarea și promovarea valorilor europene și integrarea valorilor românești în context 

european, 

promovarea unei culturi a excelenței, în numele Comisiei Europene.  

Implementarea programelor de educație și formare profesională în România 

În România, în perioada 2007-2013, programul LLP a fost structurat în patru programe sectoriale, 

trei preluate din programul Socrates, plus integrarea programului Leonardo da Vinci: Erasmus 

(învățământ superior), Comenius (învățământ preuniversitar), Grundtvig (educația adulților și alte 

trasee educaționale) și Leonardo da Vinci (formare profesională), un program transversal care 

include patru Acțiuni Cheie (KA1, KA2, KA3, KA4) și Jean Monnet. Suma totală alocată României de 

Comisia Europeană în cadrul programului LLP în perioada 2007-2013 a fost de aproximativ 200 

milioane de euro, cu orată medie de absorbție de 96%.    

Programul Sectorial Comenius 

Comenius a fost componenta  Programului LLP care s-a adresat instituțiilor de învățământ 

preuniversitar de stat și privat (preșcolar, primar, gimnazial, liceal și postliceal), precum și tuturor 

membrilor comunității educaționale care își desfășurau activitatea în acest sector: elevilor, tuturor 

categoriilor de personal didactic, precum și autorităților locale, inspectorate școlare, asociațiilor de 

părinți sau ONG-urilor care activau în domeniul educațional. De asemenea, prin intermediul 

programului Comenius s-a acordat sprijin financiar pentru realizarea de parteneriate școlare și 

rețele, proiecte de formare a personalului didactic, precum și participarea la stagii de formare 

inițială și continuă în vederea creșteri calității și consolidării dimensiunii europene în educație. 

Obiectivele specifice au urmărit: 

• să contribuie la dezvoltarea cunoștințelor și înțelegerii în rândul tinerilor și al personalului 

educațional cu privire la diversitatea culturilor și limbilor europene și la valoarea acestora; 

• să sprijine tinerii în dobândirea calificărilor și aptitudinilor de bază necesare dezvoltării 

personale și profesionale și exercitării cetățeniei europene active. 

Tipurile de acțiuni și activități finanțate prin programul Comenius au vizat atingerea următoarelor 

obiective operaționale: 

• îmbunătățirea calității și creșterea volumului mobilității elevilor și a personalului 

educațional în diferite state membre; 
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• îmbunătățirea calității și creșterea volumului parteneriatelor între școli din diferite state 

membre, astfel încât să participe cel puțin 3 milioane de elevi la activități educaționale 

comune pe durata programului; 

• încurajarea învățării limbilor străine moderne; 

• sprijinirea dezvoltării, în domeniul învățării continue, a unui conținut, a unor servicii, 

pedagogii și practici inovatoare bazate pe TIC; 

• îmbunătățirea calității și a dimensiunii europene a formării cadrelor didactice; 

• sprijinirea îmbunătățirii abordărilor pedagogice și a managementului  școlilor.  

În funcție de grupul țintă, programul Comenius, a fost structurat după cum urmează: 

Acțiuni  Parteneriate școlare Proiecte Comenius Regio Mobilități individuale

Grup țintă - Instituții de învățământ 
preuniversitar (public și 
privat) 

- Instituții de învățământ 
preuniversitar și universitar;
- Instituții aflate in 
subordinea MECS (ISJ, CCD, 
CJRAE); 
- Autorități publice 
regionale și locale; 
- Asociații, ONG-uri, etc. 

- Personal  din învățământul 
preuniversitar; 
- Studenți care au finalizat cel 
puțin 2 ani de studii 
universitare într-un domeniu 
care conduce la o carieră 
didactică ulterioară; 
- Absolvenți de studii 
universitare indiferent de 
domeniu, care nu aveau 
experiență didactică (dar 
ințentionau să urmeze o carieră 
didactică) 

Tabelul 1 Structura programului Comenius 

Programul Sectorial Grundtvig 

Integrat anterior programului Socrates, și ulterior programului LLP 2007-2013, programul sectorial 

Grundtvig și-a propus oferirea de alternative educaționale și îmbunătățirea accesului celor care 

doresc să dobândească noi competențe, indiferent de vârstă. În acest sens, obiectivele specifice 

urmărite au vizat: 

• să răspundă provocărilor educaționale impuse de creșterea speranței medii de viață în 

Europa și de îmbătrânirea populației; 

• să sprijine oferta și să răspundă cererii de alternative educaționale pentru adulți, cu scopul 

de a îmbunătăți cunoștințele și competențele acestora.  
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Prin intermediul acțiunilor și tipurilor de activități finanțate, programul Grundtvig și-a propus 

atingerea următoarelor obiective operaționale:  

• creșterea accesului, calității și volumului mobilităților în Europa pentru persoanele 

implicate în educația adulților; 

• creșterea calității și intensificarea cooperării între organizațiile implicate în educația 

adulților din Europa; 

• sprijinirea persoanelor din categorii sociale vulnerabile/marginalizate, în mod deosebit 

persoanele vârstnice și pe cei care au ieșit din sistemul formal de educație fără calificări 

de bază, pentru a le oferi oportunități alternative de educație; 

• facilitarea dezvoltării de practici inovatoare în educația adulților, precum și transferul de 

la o țară participantă la alta; 

• dezvoltarea de conținuturi informaționale bazate pe noile tehnologii, serviciilor, 

practicilor și metodelor pedagogice inovatoare în domeniul LLP; 

• multiplicarea abordărilor pedagogice și îmbunătățirea managementului organizațiilor 

pentru educația adulților. 

Fiind cel mai diversificat program din cadrul LLP, Grundtvig a prevăzut șase acțiuni descentralizate  

care au fost gestionate  de ANPCDEFP în perioada 2007-2013:  

1) Parteneriate pentru învățare; 

2) Mobilități individuale care au inclus următoarele activități: 

• Formarea continuă a personalului implicat în educația adulților (MOF); 

• Vizite și schimburi (VISA); 

• Asistenți Grundtvig (GRAS); 

• Atelierele Grundtvig (GRAT)  

3) Parteneriate – inițiative pentru voluntari seniori în Europa (GIVE) 
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• sprijinirea participanților la formare profesională (inițială și continuă) să dobândească și să 

utilizeze cunoștințe, aptitudini și calificări în vederea facilitării dezvoltării personale, a 

capacității de angajare și a participării la piața europeană a muncii; 

• creșterea calității și a gradului de inovație în sistemele, instituțiile și practicile de educație 

și formare profesională; 

• creșterea atractivității formării profesionale și a mobilității pentru angajatori și persoane 

fizice ;  

• facilitarea mobilității angajaților în scopul formării și dezvoltării profesionale.  

Obiectivele operaționale: 

• creșterea, pe întreg teritoriul Europei,a calității programelor de mobilitate pentru 

persoanele implicate în educația și formarea profesională inițială și continuă care să 

conducă la creșterea numărului stagiilor în întreprinderi la cel puțin 80,000 pe an până în 

2013; 

• creșterea calității cooperării instituționale dintre întreprinderi, parteneri sociali și alte 

organisme relevante din întreaga Europă care să conducă la sporirea oportunităților de 

învățare; 

• facilitarea dezvoltării unor practici inovatoare în domeniul educației și formării 

profesionale, cu excepția nivelului superior, precum și a transferului acestora, inclusiv de 

la o țară participantă la alta; 

• creșterea gradului de transparență și îmbunătățirea procesului de recunoaștere a 

calificărilor și competențelor, inclusiv cele obținute prin învățare nonformală și informală; 

• încurajarea învățării limbilor străine moderne; 

• sprijinirea dezvoltării unui conținut, servicii, pedagogii și practici inovatoare bazate pe TIC 

în domeniul învățării continue. 

Cele cinci acțiuni gestionate de către ANPCDEFP în cadrul programului sectorial Leonardo da Vinci 

în perioada 2007-2013 au prevăzut următoarele tipuri de acțiuni: 

• Mobilitatea profesioniștilor în formare profesională și stagii de plasament/practică pentru 

elevi şi persoane aflate pe piața muncii (angajați sau şomeri); 

• Parteneriate; 

• Transfer de inovație (proiecte multilaterale); 

• Certificate instituționale pentru proiecte de mobilitate. 
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• favorizarea dezvoltării unor practici inovatoare în educația și formarea de nivel universitar, 

precum și a transferului acestora de la o țară participantă la alta; 

• sprijinirea dezvoltării, în domeniul învățării continue, a unui conținut, servicii, pedagogii și 

practici inovatoare bazate pe TIC. 

Prin programul Erasmus au fost finanțate în principal mobilități individuale care au inclus 

următoarele activități: 

• Mobilități studențești pentru studii (SMS) în instituțiile din statele membre; 

• Plasamente studențești în întreprinderi, centre de formare profesională, centre de 

cercetare sau alte organizații (SMP); 

• Mobilități pentru misiuni de predare ale personalului didactic (STA) în instituțiile 

de învățământ superior partenere din străinătate; 

• Mobilități pentru formarea personalului didactic și nedidactic în instituții de 

învățământ superior și întreprinderi (STT); 

• Programe intensive de scurtă durată derulate prin participarea a cel puțin trei 

universitaăți din trei țări; 

• Cursuri intensive de limbi străine (EILC) care vizează pregătirea 

lingvisticăstudenților pentru perioada de mobilitate. 
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5. Rolul programelor europene în domeniul educației și formării 
profesionale ca vector al internaționalizării învățământului 
superior în Europa 

Privind ansamblul programelor europene și având în vedere principalele forme de 

internaționalizare amintite anterior, se poate observa rolul de facilitare a integrării internaționale 

a sistemelor de învățământ ca parte integrantă a programului LLP. 

Dintre subprogramele LLP, Erasmus este exponentul principal al internaționalizării în afara țării 

prin accentul pus pe sprijinirea mobilităților studențești și de personal, contribuind astfel la 

modernizarea și compatibilizarea sistemelor de învățământ superior, creșterea calității prin 

extinderea recunoașterii diplomelor și intensificarea mobilității studenților și a personalului 

(Comisia Europeană 2014, p. 31-32). De asemenea, Comisia Europeană susține continuarea și 

extinderea programelor de mobilități în afara spațiului european în contextul îndeplinirii cerințelor 

privind consolidarea procesului de internaționalizare a învățământului superior european.  

Mai mult, la nivel european, o serie de studii și cercetări privind evaluarea impactului programelor 

de educație și formare (LLP) asupra internaționalizării învățământului superior relevă contribuția 

semnificativă a mobilităților fizice în special prin programul Erasmus la consolidarea și extinderea 

internaționalizării activităților curente derulate de universități (activități de predare, învățare, 

dezvoltare de curriculum și programe de studii, cercetare, servicii studențești, etc.).  

În acest sens, studiul privind impactul programului Erasmus asupra învățământului superior 

european elaborat de Centrul pentru Studiul Politicilor în Învățământul Superior (CHEPS 2008) 

prezintă efectele pozitive ale participării universităților la program privind activitățile de predare, 

învățare și servicii studențești. Majoritatea reprezentanților universităților incluse în eșantionul 

cercetării realizate de CHEPS au confirmat ipoteza conform căreia programul Erasmus a condus la 

îmbunătățirea structurilor instituționale și a strategiilor de internaționalizare prin dezvoltarea 

curriculumului, introducerea de noi programe de studiu organizate în parteneriat cu țări terțe. În 

plus, prezența studenților străini a contribuit la diversificarea practicilor de predare, a metodelor 

și, implicit a contribuit la creșterea calității serviciilor educaționale și de suport (CHEPS 2008, 

p.136-138).   

Rezultatele unui alt studiu privind impactul programului Erasmus asupra internaționalizării 

universităților în Slovenia (Klemencic și Flander 2013) relevă contribuția semnificativă pe care 
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activitățile programului au avut-o în creșterea mobilității studenților și a personalului academic, 

dar și în proliferarea parteneriatelor instituționale strategice cu țări terțe (ibid., p. 147).  

La nivel individual, beneficiile percepute de stagiarii Erasmus (studenți și profesori) sunt pozitive, 

cu impact puternic asupra dezvoltării personale și profesionale prin dobândirea de noi abilități și 

competențe (lingvistice, metode de predare și învățare, interculturale etc.). La nivel instituțional, 

impactul acțiunilor Erasmus asupra internaționalizării învățământului superior este mult mai mare 

în cazul acelor universități care au o strategie de internaționalizare clar definită, în special prin 

atragerea studenților străini.  

În acest sens, majoritatea reprezentanților universităților incluse în eșantionul cercetării din cadrul 

studiului realizat de Klemencic și Flander au identificat o serie de motivații pentru formularea și 

implementarea unei strategii de internaționalizare: (1) creșterea calității prin sporirea activităților 

de cercetare științifică și calitatea predării, (2) crearea unui profil instituțional internațional drept 

brand pentru atragerea studenților, (3) recrutarea studenților străini, reprezentând o sursă 

complementară de venit (ibid., p. 148).  

Coordonatorii birourilor Erasmus susțin existența unui tip de incrementalism instituțional 

(organizațional) în cazul majorității universităților slovene, acțiunile Erasmus venind doar în 

completarea practicilor instituționale curente,  în detrimentul prioritizării acestora. 

Concluzia generală a studiului sugerează faptul că programul Erasmus nu a avut un impact major 

asupra internaționalizării învățământului superior, însă existența unor strategii de 

internaționalizare clar definite la nivel instituțional a creat condițiile necesare optimizării 

activităților Erasmus care să conducă la intensificarea fenomenului internaționalizării (ibid., p. 

148). Chiar dacă studiul a fost aplicat pe cazul Sloveniei, elementele contextuale (tranziție spre 

democrație liberală, membru nou al Uniunii Europene, participare tardivă la programele 

europene) sunt parțial similare cu contextul României.   

De asemenea, studiul recent al Comisiei Europene22 (CE) privind impactul programului Erasmus 

asupra abilităților și competențelor studenților și ale personalului precum și asupra 

internaționalizării universităților demonstrează beneficiile percepute de stagiarii Erasmus în 

termeni de abilități transversale, angajabilitate și dezvoltarea carierei.  
                                                             
22 Studiu de Impact al programului Erasmus (The Erasmus Impact Study – Effects of mobility on the skills and 
employability of students and the internationalisation oh higher education institutions), septembrie 2014, 
disponibil la http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-534_en.htm 
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Figura 5 Cifre ale impactului Erasmus, Sursa: Comisia Europeana23 

În plus, 86% dintre respondenții din rândul profesorilor mobili susțin aportul semnificativ al 

stagiului de mobilitate la îmbunătățirea colaborării internaționale cu universitățile partenere, în 

timp ce 81% atestă o îmbunătățire calitativă a activităților de predare. În cazul a 85% dintre 

universitățile investigate, acțiunile Erasmus legate de schimburi și internaționalizarea 

curriculumului au fost relevante în dezvoltarea lor strategică, cu un impact major în trei domenii: 

stabilirea de noi contacte (53%), creșterea calității mobilității propriilor studenți (52%) și oferirea 

de programe și diplome în co-tutelă (51%).  

Participanții la interviuri și întâlnirile de grup au confirmat faptul că programul Erasmus constituie 

o contribuție valoroasă la internaționalizarea universităților europene, în special a celor mici, noi 

sau private. În ceea ce privește universitățile mari, programul Erasmus a fost utilizat ca sursă 

alternativă de finanțare a studiilor obligatorii în afara țării.  

                                                             
23http://ec.europa.eu/romania/news/22092014_rezultatele_studiului_privind_impactul_programului_eras
mus_ro.htm 
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Figura 6 Din cifrele Erasmus SMP, Sursa: Comisia Europeana (ibid.) 

De asemenea, creșterea numărului de studenți străini, precum și dezvoltările complementare 

instituționale au condus la o intensificare a presiunii pentru formularea strategiilor de 

internaționalizare la nivel instituțional. Mai mult, participarea studenților străini a determinat 

adaptarea curriculumului, cursurilor și a metodelor pedagogice la profilul internațional al noilor 

studenți. 

 

Figura 7 Contribuția Erasmus la internaționalizare, Sursa Comisia Europeana (ibid.) 
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6. Impactul programelor de educație și formare asupra 
internaționalizării educației la nivelul universităților din 
România 

Prezenta secțiune va urmări o parte din impactul programelor LLP la nivelul anumitor practici din 

învățământul superior, și va trece în revistă atât aspecte rezultate din impactul direct cât și din 

impactul indirect al programelor europene. 

6.1. Adaptarea procedurilor de recunoaștere a studiilor 

Înainte de a discuta despre impactul propriu-zis al programelor europene de educație și formare 

pentru internaționalizare – și mai ales pentru mobilitate – este importantă menționarea cadrului 

normativ în care acestea s-au derulat. Principalul obstacol tradițional în calea mobilității 

studenților a fost reprezentat de existența de cadre legale diferite și incompatibile între state, și 

problemele survenite în recunoașterea studiilor derulate în alte state. Cadrul de derulare a 

majorității programelor europene care facilitează mobilitatea transfrontalieră a pus probleme 

deosebite statelor datorită introducerii mobilităților de credit și a facilitării derulării unui singur 

ciclu educațional în universități din mai multe state. 

Un prim impact al participării României la programe precum Erasmus a fost o modificare 

semnificativă a cadrului legislativ. Au fost create premizele pentru recunoașterea mobilității de 

studiu, inclusiv a mobilităților de credit de scurtă-durată. Conform Legii Educației, recunoașterea și 

echivalarea perioadelor de studii efectuate în străinătate se realizează pe baza unei metodologii 

stabilite prin ordin al ministrului educației și a metodologiilor specifice aprobate de senatele 

universitare. Astfel, la nivel național este reglementat cadrul general de recunoaștere a 

mobilităților Erasmus24 urmând ca specificitatea fiecărei mobilități să fie clarificată atât prin 

proceduri adoptate de senatele universitare cât și în acordurile de studiu semnate între instituția 

de proveniență, instituția gazdă și participantul la mobilitate.  Astfel, este recunoscută în întregime 

perioada de studiu prin Erasmus inclusiv a numărului de credite ECTS obținute. Cursurile care nu 

sunt cuprinse în acordul de studiu dar sunt incluse în programa din universitatea de proveniență 

sunt recuperate la întoarcerea studentului. Totodată, plecarea într-o mobilitate nu prejudiciază 

poziția studentului în clasamentul facultății de origine pentru anul universitar ulterior celui în care 
                                                             
24Metodologia de recunoaștere a perioadelor de studii efectuate în străinătate -
 http://lege5.ro/Gratuit/gmytemrygm/metodologia-de-recunoastere-a-perioadelor-de-studii-efectuate-in-
strainatate-din-08022012?pid=&d=2012-02-16 
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studentul a participat la stagiul Erasmus iar studentului nu i se pot retrage subvenția de studiu, 

bursele de studiu, bursele sociale, bursele de excelență, sau alte drepturi ori facilități, pe  perioada 

stagiului. 

6.2. Abordarea instituțională a internaționalizării 

În cadrul unui proiect coordonat de UEFISCDI, 20 de universități dintr-un grup pilot au completat 

rapoarte extensive de auto-evaluare în care rezumau experiența avută în relațiile lor 

internaționale. Rapoartele de auto-evaluare nu s-au limitat la discutarea programelor europene de 

cooperare academică și de mobilitate, abordând și alți vectori ai internaționalizării (e.g. 

parteneriate inter-instituționale de cercetare, relația cu Republica Moldova, mobilități de ciclu, 

programe în limbi străine adresate studenților străini etc.). O parte a acestor aspecte a fost extinsa 

pe larg într-o analiză SWOT detaliată vizând subiecte ca nevoia de schimbare sau prognoza 

schimbărilor interne pe un orizont de cinci ani. 

Pentru prezentul studiu au fost analizate răspunsurile universităților și s-a realizat o distribuție a 

acestora în funcție de frecvențele semnalate, efectuându-se de asemenea o împărțire pe aspecte 

care pot fi asociate programelor LLP. 

În urma analizei efectuate și a frecvenței de apariție/menționare,  ”punctele tari” ale 

universităților din perspectiva procesului de internaționalizare facilitat de factori interni ai 

instituției, sunt considerate: natura programelor și a activității de cercetare (inclusiv calitatea 

percepută a acestora), legăturile cu mediul regional și cel business, programele în limbi străine sau 

prezența centrelor culturale străine. Au existat șipuncte tari asociate specific programelor LLP, 

șase universități (30%) considerând mobilitatea studenților ca element care ajută la 

internaționalizarea instituției în general. Proiectele de cooperare internațională (nedefinite explicit 

LLP) au fost menționate ca punct tare tot de șase instituții. Mobilitatea sporită a cadrelor didactice 

și beneficiile derivate ale parteneriatelor au fost de asemenea menționate ca puncte tari, de câte 3 

universități fiecare. 

La ”puncte slabe” au fost menționate cel mai frecvent o serie de deficiențe structurale precum 

lipsa de programe și de materiale de studiu în limbi străine, dar și resursele inadecvate de care 

dispun birourile responsabile pentru relații internaționale din cadrul universităților. Au existat mai 

multe răspunsuri legate de lipsa unui brand educațional național, probleme în marketingul 

instituțional sau lipsa de atractivitate a sistemului românesc de învățământ superior. Acestora le-a 
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fost atribuit numărul relativ mic de studenți străini în mai multe cazuri. Trei universități au 

menționat lipsa de resurse adecvate pentru găzduirea studenților străini ca factor problematic. 

Două au menționat lipsa de resurse pentru a facilita participarea studenților proprii în programe 

de mobilitate. 

Ca ”oportunități”, au fost menționate mai multe elemente asociate programelor europene din 

zona educației. Opt respondenți au văzut continuarea acestor programe ca o oportunitate, unii 

respondenți menționând explicit programele Erasmus+. Trebuie notat faptul că o universitate a 

considerat dependența de programele europene ca un risc pentru procesul de internaționalizare, 

datorită monopolizării resurselor și contactelor internaționale pe plan european (în dauna unei 

deschideri globale]. Un aspect transversal apărut atât în zona punctelor slabe sau a amenințărilor 

cât și listat ca element care trebuie corectat a fost lipsa finanțării pentru activitățile de 

internaționalizare. Au existat de asemenea factori care, în funcție de instituție, au fost considerați 

fie ”puncte tari/oportunități”, fie ”puncte slabe/amenințări”. Aceștia includ aspecte precum 

calitatea și reputația internațională. Referințele de calitate au fost destul de diverse și au inclus 

atât calitatea percepută a cursurilor/programelor cât și procesul formal de asigurare a calității 

derulat sub egida Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS). 

În general se poate observa faptul că majoritatea instituțiilor consideră internaționalizarea un 

proces mai larg decât simpla participare la programe europene precum LLP, dar căaspecte precum 

mobilitatea studenților și a personalului, eforturile de găzduire ale acestora și proiectele de 

cooperare internațională sunt percepute ca parte a preocupărilorinstituționale din zona 

internaționalizării. 

6.3.       Implicații financiare ale programului LLP 

Bugetul alocat LLP și distribuția națională  

Bugetul programului de învățare pe tot parcursul vieții a reprezentat, în perioada 2007-2013, 7 

miliarde EUR adică 0,71% din bugetul total al UE. În cadrul acestui exercițiu bugetar, UE a alocat 

programului Erasmus 3,1 miliarde EUR reprezentând 44% din bugetul LLP25. Comisia Europeană a 

înaintat anual statelor membre și Parlamentului European o propunere privind bugetul finanțării 

programelor LLP. După aprobarea bugetului final de către Parlamentul European acesta a fost 

                                                             
25Informații extrase de pe site-ul oficial al Comisiei Europene – www.europa.eu 

52 
 

http://www.europa.eu/


distribuit statelor membre pe baza mai multor criterii precum numărul de studenți, absolvenți și 

profesori, costul vieții sau numărul de mobilități efectuate în anii anteriori. 

În 2013 bugetul alocat României pentru programul Erasmus a fost de aprox. 16 mil. Euro, de 

aproape două ori mai mare comparativ cu începutul exercițiului bugetar. 

 
Figura 8 Fina țarea mobilităților Erasmus, sursă date: ANPCDEFP n
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În România, bugetul alocat programului Erasmus a fost gestionat de către ANPCDEFP și a fost 

distribuit anual universităților eligibile pe baza cererilor depuse de acestea și a criteriilor precum 

performanța anterioară în mobilitate în ceea ce privește numărul de studenți, cadre didactice și 

nedidactice plecate și a personalului invitat din întreprinderi. 

Numărul de universități finanțate prin proiecte Erasmus a evoluat astfel: 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Universități finanțate 55 57 61 66 66 69 70
Tabelul 2 Numărul de universități finanțate prin proiecte Erasmus, sursă date: ANPCDEFP 

Analizând evoluția granturilor primite anual de universitățile din România pe programul Erasmus, 

se pot concluziona următoarele: 

• Universitățile care, în perioada 2007 – 2013 au atras cele mai multe fonduri din programul 

Erasmus precum și cele care au atras cele mai puține sunt următoarele:  
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Perioada 2007-2013 
Universitățile cu cele mai multe fonduri alocate 
pentru programul Erasmus 

Universitățile cu cele mai puține fonduri 
alocate pentru programul Erasmus 

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași Universitatea de Vest "Vasile Goldiș" Arad 

Universitatea"Babeș-Bolyai" din Cluj Universitatea Națională de Arta Teatrala si 
Cinematografica “I.L.Caragiale” 

Universitatea București Universitatea ”Andrei Șaguna” Constanta 

Academia de Studii Economice București Universitatea "Nicolae Titulescu" din 
București 

 Universitatea "Transilvania" Brașov Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" 
din București 

Universitatea din Oradea Universitatea Financiar Bancara din 
București 

Universitatea de Vest din Timișoara Academia Forțelor Aeriene Henri Coandă 
Universitatea din Craiova Universitatea "Mihail Kogălniceanu" 
Tabelul 3 Universitățile cu cele mai multe/puține fonduri alocate pentru programul ERASMUS, sursă date: 

ANPCDEFP 

Astfel, comparând universitățile între ele, în termeni absoluți se poate observa faptul că 

universitățile mari, publice au atras cele mai multe fonduri, în vreme ce universitățile mici, private 

sau militare au atras o finanțare comparativ redusă. Nu există însă o corelație absolută între 

mărimea instituțiilor și cuantumul fondurilor atrase, ca urmare a variației ratelor de participare la 

mobilități. De asemenea, există un număr semnificativ de instituții în care cuantumul fondurilor 

atrase a cunoscut fluctuații considerabile, de exemplu alternări de creșteri și scăderi interanuale 

(vezi anexa 5).  

Totodată, se poate observa căo serie de instituțiiau reușit să își crească capacitatea de absorbție a 

acestor fonduri și, implicit, au înregistrat o creștere substanțială a numărului de mobilități. Astfel, 

față de 2007, universitățile în care creșterea acestor fonduri este remarcabilă comparativ cu anul 

2013 sunt: Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca (creștere de aprox. 4 ori și jumătate), 

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu (creștere cu 230% față de 2007), Universitatea Tehnică din 

Cluj Napoca și Universitatea ”Politehnica” din Timișoara (vezi anexa 5). 

Pe de altă parte, dintre primele 20 de universități care au atras cele mai multe fonduri în perioada 

2007 – 2013, o serie de instituții fie au involuat în ceea ce privește valoarea fondurilor atrase fie, 

nu au reușit să le crească semnificativ până la finalul exercițiului bugetar. Din această categorie fac 

parte universități precum: Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” din București 

(scădere cu 18,5%), Universitatea din Craiova (scădere cu 0,37%) și Universitatea de Vest din 
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Timișoara care, în perioada de analiză, a atras anual sume aprox. constante, înregistrând la finalul 

perioadei o creștere de doar 4,4%. 

Există universități care nu au aplicat de la începutul exercițiului bugetar (2007) pentru a beneficia 

de fonduri din programul Erasmus astfel: Universitatea Națională de Artă Teatrală și 

Cinematografie ”I.L. Caragiale” a început să acceseze fonduri în anul 2012, Universitatea Sapienția 

din Cluj Napoca din anul 2013, Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu din 2009 iar 

Universitatea ”Nicolae Titulescu” din București nu a aplicat în perioada 2008-2010. 

 
Figura 9 Cuantumul bugetelor aprobate pentru mobilitate între 2007 și 2013 defalcat pe centre 

universitare, sursă date: ANPCDEFP 

La nivel național, majoritatea fondurilor pentru mobilități au ajuns în centrele București, Cluj, Iași, 

Timișoara, Constanța, Oradea, Brașov și Craiova.  

Grantul de mobilitate 

Granturile Erasmus sunt oferite pentru a acoperi o parte din cheltuielile asociate mobilității 

(transport, costuri de trai, altele). Mai mult, studenții care se deplasează într-o mobilitate nu 

plătesc taxe de studiu în universitatea gazdă indiferent de sistemul de finanțare a studiilor din 

statul respectiv.  
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La nivel internațional, Comisia Europeană setează, pentru fiecare stat gazdă, sumele maxime care 

pot fi acordate lunar studenților plecați în mobilitățiîn țara respectivă. Acestea au variat între 939 

euro (Suedia) și 401 euro (Bulgaria)26, pentru România grantul maxim care a putut fi alocat unui 

student în anul 2012 a fost de 445 euro. Mai departe, universitățile românești, în baza fondurilor 

primite de la Agenția Națională, decid politicile de alocare a burselor Erasmus încadrându-se în 

limitele maxime ale Comisiei Europene.  

În România, grantul care a fost acordat studenților Erasmus plecați  pentru mobilități de studiu a 

avut, de obicei, o valoare între 300 și 500 Euro/lună. Cuantumul minim pentru plasamente  a fost 

de 375 euro/lună. Pentru studenții cu nevoi speciale (cu dizabilități), se pot aloca fonduri 

suplimentare în baza cererilor venite de la universități către Agenția Națională. 

În perioada 2007 – 2013, valoarea medie a grantului lunar alocat pentru mobilități studențești,  de 

studiu si pentru plasamente a evoluat după cum urmează: 

  2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

SMS 412 423 437 411 462 516 

SMP 584 656 653 555 554 601 
Tabelul 4 Evoluția valorii medii a grantului lunar, per student, sursa date: ANPCDEFP 

In plus față de  grantul alocat de ANPCDEFP, universitățile pot aloca studenților mobili sume 

suplimentare din venituri proprii. De exemplu, unele universități asigură din venituri proprii plata 

cheltuielilor legate de transport pentru toți bursierii Erasmus27. 

Studenții eligibili pentru mobilități de studiu Erasmus sunt studenții din cel puțin al doilea an de 

studiu însă acest criteriu nu este valabil și în cazul plasamentelor. Neîndeplinirea perioadei de 

studiu convenite atrage după sine înapoierea grantului primit.  

Dintre reprezentanții structurilor din cadrul universităților românești care gestionează programe 

LLP, 14% au enumerat,printre răspunsurile la chestionarul aplicat în cadrul acestui studiu, ca 

dificultăți,  aspecte legate de finanțarea redusă a mobilităților și insuficiența grantului de 

mobilitate.Acestea se concretizează în: reticența studenților de a merge în țări în care costul de 

trai este ridicat, insuficiența grantului pentru a acoperi cheltuielile de cazare, masă și transport, 

                                                             
26Ghidul LLP, 2012 
27Raport instituțional 2012 -
 https://www.umftgm.ro/fileadmin/relatii_internationale/rapoarte/Raport_institutional_Relatii_Internation
ale_2012.pdf 
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mai ales în lipsa oportunităților de cazare a studenților outgoing în cămine studențești etc. 

Dificultățile financiare sunt enumerate și de către reprezentanții studenților, ca reprezentând una 

dintre barierele în accesul studenților din România la mobilități externe28. 

În ceea ce privește mobilitatea cadrelor didactice, valoarea grantului mediu alocat pe lună la nivel 

european a fost în 2011/2012 de 679 euro pentru activități de predare și 755 euro pentru activități 

de formare/training.  În România, valoarea medie pe zi, a sumelor alocate pentru mobilitatea 

cadrelor didactice  a fost în perioada 2008/2010 de 116,2 euro și în 2010/2011 de 113,7 euro (pe 

zi), pentru o perioada medie de mobilitate de 5 zile. 

 

  

                                                             
28ANOSR – Poziția ANOSR asupra mobilităților academice  - http://www.anosr.ro/wp-
content/uploads/2012/07/2010_Adoptat_Pozitia-ANOSR-cu-privire-la-mobilitatile-studentesti.pdf 
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7. Impactul asupra mobilității studenților 

7.1. Impactul la nivelul studenților outgoing 

Mobilitatea studenților români poate fi evaluată din punct de vedere al cifrelor absolute (număr 

real de studenți plecați în mobilități) și cifre relative (ponderea studenților care beneficiază de 

posibilitatea de a fi mobili raportată la numărul total de studenți). 

Actualmente, România înregistrează unele dintre cele mai mici rate de mobilitate outgoing pentru 

studenți din Europa. Chiar dacă numărul acestora a crescut – mai ales prin mobilitățile de 

plasament (SMP), ponderea acestora în totalul beneficiarilor programului de mobilitate Erasmus la 

nivel european dar și rata relativă de mobilitate rămân reduse. De exemplu, raportat la populația 

studențească națională, rata de participanți în programele de mobilitate de studii a rămas printre 

ultimele din Europa în 201229. 

Este important de menționat faptul că în România lipsesc scheme naționale (sau participarea la 

scheme regionale) de cofinanțare a mobilităților externe pentru studiu. Durata relativ lungă a 

mobilităților de studiu și insuficiența bursei în state cu costuri de viață ridicată pot explica parțial 

atât creșterea diferențelor de interes între mobilități SMS și SMP, cât și destinațiile principale ale 

studenților români (suprareprezentare a statelor cu costuri reduse de viață). 

De o evoluție ascendentă mai pronunțată au beneficiat mobilitățile de plasament (SMP). Ponderea 

acestora în totalul studenților outgoing participanți la programul Erasmus a crescut de la 12,6% în 

anul academic 2007/2008 la 23,9% în 2011/2011 și la 35,9% în 2012/2013.  Numărul 

plasamentelor a crescut cu peste 300% între 2007 și 2013, în contrast cu creșterea de sub 10% 

înregistrată de mobilitățile de studiu.  

                                                             
29E important să notăm că pentru comparabilitate europeană am utilizat datele Eurostat cu privire la 
numărul studenților. Numerele oferite de CNFIS diferă și ar provoca o ușoară ameliorare a indicatorilor 
relativi dacă ar fi utilizate. 
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Figura 10 Evoluția numărului de mobilități SMS și SMP outgoing, sursa date: ANPCDEFP 

Ponderea mobilităților de plasament în totalul fluxurilor outgoing a crescut la peste o treime, 

printre cele mai ridicate ponderiper populație de studenți outgoing din Europa. 

Evoluția mobilităților SMS și SMP outgoing – tendințe (nivel regional, de centru 

universitar, instituțional) 

Tendința crescătoare în participarea la mobilitățile studențești suferă de pe urma unor variații 

regionale substanțiale. Pe plan regional, principala tendință la nivelul mobilităților studențești 

outgoing este declinul relativ al ponderii studenților din regiunile de dezvoltare sudice (București-

Ilfov, Sud, Sud-Vest și Sud-Est) în favoareastudenților din celelalte regiuni. București-Ilfov, de 

exemplu, trimitea 30% din studenții plecați în SMS și SMP în anul 2007/2008, însă ponderea a 

scăzut la 20% în anul academic 2012/2013. Per total, cea mai ridicată rată de creștere a 

mobilităților studențești a fost înregistrată la nivelul universităților din regiunea Centru. 
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Figura 11 Creșterea participării în mobilități studențești (SMS+SMP) pe regiuni statistice în 2012-2013 față 

de 2017-2008, sursă date: ANPCDEFP 

De notat faptul că aceste tendințe trebuie puse în contextul scăderii puternice a numărului de 

studenți din fiecare regiune în parte. Conform CNFIS (2014), acest declin variază puternic între 

regiuni, București-Ilfov înregistrând cea mai pronunțată tendință de descreștere (pusă în contextul 

declinului învățământului privat și a înregistrării unui mare număr de studenți implicați în forme de 

educație la distanță). Chiar și așa, creșterea ratelor relative de mobilitate (raportată la numărul de 

studenți) este mai pronunțată în regiunile nordice, cu atât mai mult cu cât scăderea numărului de 

studenți a afectat preponderent grupe de studenți cu rate mici de mobilitate externă precum cei 

din instituțiile private (pentru tendințe în evoluția numărului de studenți vezi CNFIS, 2013 și 2014). 

În 2007/2008, cele mai mari rate relative de mobilitate existau în regiunile de Nord-Vest, Nord-Est 

și Vest, cea mai mică fiind în București-Ilfov (probabil datorită sectorului de învățământ la distanță 

supradimensionat). În 2012/2013, Regiunile Nord-Vest, Nord-Est și Centru aveau cele mai mari 

rate relative de mobilitate outgoing , în timp ce regiunile Sud-Est, București-Ilfov și Sud-Vest 

prezentau ratele cele mai mici.  
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Figura 12 Variație a ratelor relative de mobilitate pe regiuni (2007-2013), sursă date: ANPCDEFP, INS 

La nivelul centrelor universitare individuale, aproape 90% din studenții outgoing provin din 10 

centre (București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Constanța, Brașov, Craiova, Oradea, Târgu Mureș și 

Sibiu). La nivel de centre, cel mai vizibil fenomen a fost creșterea participării în programe de 

mobilitate în centrele Cluj, Timișoara, Târgu Mureș și (într-o măsură mai mică) Sibiu. În contrast, 

numărul de studenți mobili plecați din universitățile bucureștene a atins un punct culminant în 

anul universitar 2010/2011, înainte de a înregistra un ușor declin. În centrul Craiova, studenții 

trimiși în SMS și SMP în 2012/2013 au coborât la cel mai mic nivel din întreaga serie istorică, iar o 

tendință spre plafonare a numerelor de studenți mobili se poate observa și în centrul Constanța 

(vezi anexa 3). 
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Figura 13 Mobilitate outgoing SMS+SMP - top 10 centre, sursă date: ANPCDEFP 
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In termeni absoluți, pe ansamblul perioadei 2007-2013, Bucureștiul rămâne sursa principală a 

mobilităților outgoing, în ciuda tendinței recente de convergență cu centre precum Cluj sau Iași. 

 
Figura 14 Mobilități studențești outgoing (SMS și SMP) grupate pe centre universitare, sursă date: 

ANPCDEFP 

La nivelul instituțiilor individuale, se pot observa tendințe divergente de creștere sau scădere a 

numărului de studenți outgoing în funcție de universități. O parte din scăderile pronunțate cu 
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privire la numărul de studenți outgoing au apărut în cazul universităților care au suferit de pe urma 

unei scăderi pronunțate a numărului total de studenți înmatriculați la cursuri de zi în instituție.  

Universitatea 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Evoluți
e 

Evoluții notabile în creșterea numărului de studenți mobili (SMS și SMP) între 2007/08 și 2012/13

Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba 
Iulia 

     18     12     70      81 75 107 594,4%

Academia Navala Mircea cel Bătrân 
Constanta 

     10     30     54      46 55       51  510,0%

Universitatea de Medicina si Farmacie 
din Tg. Mureș 

     28     31     47      48 87    136  485,7%

Universitatea "Stefan cel Mare " din 
Suceava 

     29     36     43      63 65       82  282,8%

Universitatea "Constantin Brâncoveanu" 
din Pitești 

     25     20     19      67 49       64  256,0%

Universitatea "Ovidius" Constanta      25     24     29      44 53       62  248,0%

Universitatea Tehnica din Cluj Napoca      71   113   109   115 126    175  246,5%

Academia de Tehnică MilitarăBucurești      25     36     38      40 52       61  244,0%

Evoluții notabile în descreșterea numărului de studenți mobili (SMS și SMP) între 2007/08 și 2012/13

Universitatea "Dunărea de Jos" din 
Galați 

     61     68     52      57 38        57  -6,6%

Universitatea de Vest din Timișoara    63   155   136   141 128     149  -8,6%

Universitatea din Oradea   155   128   136    54 136     138  -11,0%

Universitatea din Craiova   173   174   175   196 161     154  -11,0%

Universitatea Maritimă Constanta    46   125     99   153 144     128  -12,3%

Universitatea Romano Americană din 
București 

     51     44     66      51 62        43  -15,7%

Academia de Studii Economice București   225   238   275   265 253     187  -16,9%

Universitatea din Petroșani      53     71     51      48 40        34  -35,8%
Tabelul 5 Evoluția numărului de studenți mobili (SMS și SMP) între 2007/2008 și 2012/2013, sursă date: 

ANPCDEFP 

Cea mai rapidă creștere a numărului de mobilități s-a înregistrat în Universitatea ”1 Decembrie” 

din Alba Iulia, unde creșterea numărului de studenți mobili a fost de peste 500% între anii 2007/08 

și 2012/13 și unde rata relativă de mobilitate a ajuns să fie cu mult peste media națională sau 

regională (25,3/1000 pentru 2012/13)30.  Există și instituții care au înregistrat scăderi absolute ale 

numărului de studenți plecați în mobilități outgoing. Universitatea din Petroșani, de exemplu, a 

                                                             
30Calculat în baza numărului de studenți publicat de CNFIS (2013). 
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Figura 16 Ratele relative de mobilitate outgoing Erasmus per 1000 de studenți per stat european (2012), 

sursă date: Comisia Europeana 2014 

Profilul și destinațiile studenților 

Majoritatea studenților plecați în mobilități de studiu și de plasament provin din ciclul de licență. 

Totuși, în ultimii ani s-a observat o ușoară creștere a ponderii masteranzilor care iau parte la 

mobilități de tip SMS și SMP. Ponderile pe cicluri sunt similare la cele două tipuri de mobilități, cu 

nota că există o pondere mai ridicată a studenților doctoranzi care participă la mobilitățile de 

plasament. 

Mobilități Erasmus pe ciclu de studiu (outgoing students) 

Mobilitati de studiu (SMS) 

 2010/11 2011/12 2012/13 2010/11 2011/12 2012/13

Licență 2.569 2.410 2.274 73,3% 71,3% 71,7%

Master 889 936 890 25,4% 27,7% 28,1%

Doctorat 45 34 8 1,3% 1,0% 0,3%

Mobilități de plasament (SMP) 

 2010/11 2011/12 2012/13 2010/11 2011/12 2012/13

Licență 707 842 842 64,2% 70,3% 70,3%

Master 343 315 315 31,2% 26,3% 26,3%

Doctorat 51 40 40 4,6% 3,3% 3,3%
Tabelul 6 Mobilitati Erasmus (SMS și SMP) pe ciclu de studiu (outgoing) 
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Pe domenii de studiu, se distinge o participare mai ridicată la mobilitățile de studiu în domeniile 

științelor sociale, afaceri și drept precum și în zona științelor umaniste. Ca variație, se observă o 

ușoară scădere a ponderii studenților de la științe umane în mobilitățile de studiu, precum și o 

creștere treptată a numărului și ponderii studenților din domeniul sănătății care iau parte la stagii 

de mobilitate outgoing. Mobilitățile de plasament, care au cunoscut o dinamică pozitivă 

accentuată, au fost parțial alimentate de creșteri ridicate în participarea studenților din educație și 

sănătate (vezi Anexa 2). 

Destinațiile principale ale studenților mobili au fost, în perioada 2007-2013, Franța, Italia, Spania, 

Germania și Portugalia. Fiecare din aceste destinații a avut o pondere de peste 5% în totalul 

destinațiilor alese la nivel individual. 

 
Figura 17 Destinații ale studenților români în mobilități SMS și SMP între 2007 și 2013 

Au existat fluctuații semnificative cu privire la destinațiile de mobilitate, un aspect vizibil fiind o 

oarecare ”deoccidentalizare” a destinațiilor, statele din Europa Centrală și de Est crescând rapid ca 

popularitate între 2007 și 2013. De exemplu, doar 1,7% din studenții mobili au ales Ungaria ca 

destinație în 2007/2008, această pondere crescând la 7,4% până în 2013. O creștere semnificativă 

a avut loc în fluxurile de mobilitate spre Polonia, Turcia dar și spre state sud-europene precum 
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Grecia sau Portugalia. Deși au înregistrat o creștere anumărului de studenți români primiți (inclusiv 

în termeni relativi), statele nordice rămân o destinație puțin populară. Acest lucru este probabil 

determinat inclusiv de costurile ridicate asociate cazării și vieții cotidiene. 

Dinamismul mobilităților Erasmus pentru practică(SMP) 

După cum a fost amintit anterior, mobilitățile Erasmus pentru practicăau beneficiat de o evoluție 

pozitivă, iar acest trend este aparent unul tipic României. Dacă mobilitățile de studiu au suferit de 

pe urma unui progres lent în termeni relativi (și chiar de un ușor declin în termeni absoluți), cele 

de practică/plasament au crescut rapid ca număr dar și ca pondere (România având o pondere 

neobișnuit de mare a stagiilor SMP în mobilitatea outgoing).  

Mobilitățile de practicăsunt parțial diferite de mobilitățile de studiu, în măsura în care beneficiază 

de finanțare suplimentară (la nivel UE 376 vs 253 de Euro pentru mobilitățile de studiu) și au o 

durată mai scurtă. Nu mai puțin de 3,23% din toți studenții europeni implicați în SMP în anul 

universitar 2012/2013 au fost români, spre deosebire de doar 1,20% dintre studenții participanți în 

programe de mobilitate de studiu31. 

Percepția instituțională 

În chestionarul birourilor Erasmus, au fost abordate mai multe aspecte ale programelor LLP, 

inclusiv modurile de promovare în universitate, gestiunea parteneriatelor, modul în care 

beneficiarii au reacționat înainte și după participarea la activități finanțate LLP. 

La întrebarea legată de promovarea programelor LLP în instituții o mare parte din respondenți s-au 

axat pe modul de promovare al programelor de mobilitate Erasmus. 

Metodă de promovare Frecvența

Existența unei secțiuni actualizate pe website-ul instituției. 30 

Utilizarea de flyere, broșuri, afișe sau alte materiale în format print sau prin anunțuri 
la avizierele instituției. 

28 

Promovarea programului prin întâlniri cu potențiali beneficiari, inclusiv însoțite de 
prezentări ale succeselor anterioare, rezultatelor și cadrului de desfășurare. Utilizarea 
de evenimente de tip ”open doors”. 

48 

Includerea de informații în emailuri oficiale sau newslettere ale instituției sau prin 
social media, mass media sau a altor mijloace de comunicare în masă. 

19 

Colaborarea cu organisme sau structuri externe dar direct interesante, de exemplu 10 

                                                             
31 Date măsurate în baza statisticilor oficiale Erasmus regăsite la: 
http://ec.europa.eu/education/library/statistics/ay-12-13/facts-figures_en.pdf 
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organizații studențești. 
Tabelul 7 Frecventa metodelor de promovare a programelor de mobilitate Erasmus, sursă date: chestionar 

birouri Erasmus 

Între metodele enumerate, au apărut inclusiv metode originale de promovare a programelor LLP. 

Universitatea ”Petru Maior” și USAMV ”Banatul” Timișoara, de exemplu, organizează participarea 

studenților/responsabililor Erasmus în activitățile de promovare a instituției în licee, facilitând 

familiarizarea timpurie a viitorilor studenți cu programele de mobilitate europeană. Un format 

tipic de activitate de contactare directă a beneficiarilor a fost  ”Erasmus Open Days”, eveniment 

dedicat celebrării și promovării programului Erasmus derulat la nivel naționalîn cooperare cu 

studenți. Alte forme de promovare au inclus: expoziții cu prezentări ale rezultatelor programului 

Erasmus, consiliere individuală a celor interesați sau activități de promovare a programului prin 

includerea studenților incoming în viața comunității academice. Au existat și cazuri de utilizare a 

evenimentelor culturale pentru promovarea programului Erasmus, de exemplu organizarea de 

recitaluri sau expoziții cu lucrările studenților sau profesorilor, la unele universități cu 

profilcultural-artistic. 

Problemele studenților outgoing la întoarcerea în instituție au constituit obiectul unei întrebări 

distincte. Din partea responsabililor de programe LLP din universități, au existat numeroase 

răspunsuri pozitive legate de procedurile de recunoaștere și echivalare a studiilor efectuate în 

afara țării. Unele instituții respondente au menționat derularea acestora în baza competențelor și 

creditelor acumulate, spre deosebire de echivalarea directă între materii. Alte instituții au 

menționat respectarea principiilor Cartei Erasmus în organizarea procedurilor de recunoaștere sau 

chiar au creat metodologii speciale pentru echivalarea și recunoașterea studiilor derulate prin 

mobilitățile de studiu Erasmus (de ex. cazul Universității ”Transilvania„ din Brașov sau al UNATC 

București). 

Dintre universitățile care nu au adoptat un sistem de recunoaștere și echivalare rapidă, au existat 

mai multe soluții îndreptate spre facilitarea echivalării, între care amintim: 

• Stabilirea înainte de derularea mobilității a structurii studiilor din universitatea gazdă într-

o manieră care să faciliteze recunoașterea. 

• Echivalarea de discipline studiate, chiar și acolo unde au existat numeroase diferențe de 

credite. 

• Organizarea de sesiuni speciale pentru evaluarea competențelor în disciplinele 

neacoperite de materia studiată în semestrul/semestrele de mobilitate. 
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• Preluarea de către biroul Erasmus a unei părți a activității de echivalare derulate în mod 

normal de către facultăți. 

S-au menționat în mai multe cazuri probleme legate de atitudinea negativă a anumitor cadre 

didactice față de ideea de echivalare centralizată a rezultatelor învățării în urma participării la 

mobilitățile Erasmus (SMS). De asemenea, diferențele de sisteme de notare și modul în care se 

reflectă în echivalarea notelor a dus la pierderea burselor de către anumiți studenți. O serie de 

universități au semnalat probleme legate de trimiterea cu întârziere a foilor matricole din partea 

instituțiilor partenere. 

Instituțiile specializate din domeniul militar au menționat ca problemă specifică necesitatea 

obținerii unei aprobări din partea ministerului de resort pentru derularea stagiilor de mobilitate, 

ceea ce reduce flexibilitatea derulării acestora (timpul necesar pentru obținerea aprobării putând 

ajunge chiar și la două luni). 

Legat de experiența studenților pe perioada mobilităților Erasmus, cele mai comune plângeri au 

fost insuficiența fondurilor și diferențele de cultură instituțională, inclusiv administrativă. De 

exemplu, inexistența de cămine într-o manieră similară campusurilor românești a dus la probleme 

legate de obținerea unor locuri de cazare.  

Un număr de respondenți au menționat inclusiv existența de probleme de readaptare în 

momentul finalizării stagiilor de mobilitate Erasmus, existând chiar un exemplu de bună practică în 

care Biroul Erasmus ajuta studenții să se readapteze la cultura academică locală, cu ajutorul 

profesorilor tineri din universitate. 

Mobilitatea outgoing a studenților români – feedback-ul instituțional 

Etapa Aspecte pozitive Aspecte problematice 
Ante Creștere a numărului de studenți 

outgoing, mai ales raportat la populația 
totală de studenți. Se remarcă un boom 
al mobilității SMP. 
 
Existența de activități de outreach și 
informare organizate de birourile 
Erasmus din universități. 
 
Existența de activități de consiliere și de 
pregătire a mobilităților-inclusiv prin 
întocmirea unor acorduri de studiu 

Rată mică de studenți outgoing comparativ 
cu alte state est-europene și cu media 
europeană. Creștere redusă a mobilităților 
SMS. 
 
Diferențe de aspecte administrative și de 
organizare a vieții universitare (de ex. 
cazarea) cauzează probleme studenților 
outgoing. 
 
Diferențe de popularitate între opțiunile de 
mobilitate existente. 
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7.2. Impactul la nivelul studenților incoming 

Dinamica fluxurilor outgoing -incoming 

Conform raportului Erasmus  pentru anul 2011-2012 (EC, 2013), România este unul din statele 

implicate în program în care balanța dintre studenții care pleacă în mobilități și cei care sosesc este 

puternic distorsionată (proporția fiind de peste 2:1). Doar Letonia, Turcia, Croația și Bulgaria au 

distorsiuni similare în favoarea studenților outgoing. 

De exemplu, anexa 2 a raportului Erasmus (EC, 2013) pentru anul 2012/2013 indica un număr de 

5.011 studenți români plecați în mobilități Erasmus, și doar 2.149 studenți străini sosiți în România 

în același an academic. 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

Incoming Outgoing
 

Figura 19 Evoluția raportului dintre studenții care vin (incoming) și pleacă (outgoing) din România prin 

mobilități ERASMUS, sursă date: ANPCDEFP 

Cu toate acestea, există o tendință lentă spre echilibrarea balanței dintre fluxurile de studenți 

incoming și outgoing. Aceasta este mai pronunțată la mobilitățile de studiu, datorită numărului 

mic de studenți străini veniți în România pentru mobilități de plasament. 

Țara de proveniență a studenților incoming 

Marea majoritate a studenților străini veniți în România sosesc pentru mobilitățide studii (SMS). 

Dacă în primii ani ai implementării programului Erasmus în România, numărul mediu anual al 

studenților străini veniți în România era de ordinea sutelor, numărul acestora a crescut treptat în 
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Între universitățile care au detaliat modul în care problemele lingvistice au afectat educația 

studenților străini, au existat diferențe de opinie legate de modul în care acestea pot fi 

soluționate. Majoritatea au considerat că aceștia trebuie să aibă acces la cursuri în limba engleză 

sau alte limbi de circulație internațională, dar trei instituții au considerat că o mai bună 

aprofundare a limbii române ar fi necesară (în special prin oferirea de cursuri în limba română). 

Un al doilea set de probleme semnalat a fost legat de aspecte administrative, inclusiv probleme 

derivate din diferențele culturale sau lingvistice. Șase instituții au menționat probleme de cazare, 

inclusiv plângeri venite din partea studenților cu privire la condițiile de cazare precum grupuri 

sanitare comune sau camere cu mai mulți studenți locatari.  

Alte probleme în găzduirea studenților incoming au inclus segregarea existentă între aceștia și 

viața academică locală, probleme în plasamentul acestora în stagii practice dar și probleme în 

pregătirea unei oferte curriculare compatibile cu studiile din universitățile de origine. Au existat și 

câteva universități care au considerat că nu există probleme cu studenții incoming, o parte 

menționând existența de dificultăți în trecut care au fost (între timp) rezolvate cu sprijinul   

birourilor Erasmus. 

7.3. Impactul perceput de studenți 

Pentru o mai bună evaluare a impactului programelor LLP la nivelul populației de studenți din 

România, prezentul studiu se bazează şi pe o analiză a datelor colectate de UEFISCDI. Astfel, un 

număr de 5,126 de chestionare au fost completate de către studenți din 17 universități, dintre care 

993 au fost răspunsuri ale studenților participanți în diverse programe de mobilitate.Dintre 

respondenți, 610 (peste 60%) au participat într-o mobilitate de studiu sau de cercetare, 362 (36%) 

dintre respondenți au participat într-o mobilitate de plasament (practică/internship) iar 129 (peste 

1/8) au participat la o mobilitate de tip voluntariat. Din totalul studenților mobili, 29 au participat 

în toate cele trei tipuri de mobilitate, 136 dintre studenți au participat în mobilitate de studiu cât și 

într-o mobilitate de practică/plasament/internship și 65 dintre respondenți au fost atât într-o 

mobilitate de practică cât și într-o mobilitate de tip voluntariat. Este important să notăm faptul că 

datele din chestionar nu diferențiază în funcție de tipul de program de care au beneficiat studenții 

mobili (diferențele de înțelegere și utilizare a terminologiei fiind semnificative între studenții 

individuali). 
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Figura 22 Tipurile de mobilități în cadrul cărora au participat studenții respondenți, sursa date: chestionar 

proiect IEMU 

61.43%

36.45%

13%

3%13.69%

6.54%
Tipuri de mobilitate

Mobilitate de studiu

Mobilitate de plasament

Mobilitate activități de voluntariat

Participanți în toate cele trei tipuri 
de mobilități

Participanți în mobilitate de studiu și 
plasament

Analizând răspunsurile studenților privind țara aleasă/preferată pentru mobilități (fără diferențiere 

în funcție de tipul de mobilitate), primele zece, în funcție de frecvența de apariție sunt: Franța, 

Spania, Italia, Germania, Polonia, Ungaria, Portugalia, Statele Unite, Turcia și Regatul Unit. 

Ponderea ridicată reprezentată de SUA în totalul răspunsurilor indică un număr relativ mare de 

mobilități independente, fiind posibilă inclusiv o asimilare a programelor de ”Work and Travel” cu 

ideea de mobilitate de practică. Opțiunile studenților participanți în programe de mobilitate sunt 

coerente cu datele ANPCDEFP care indică o orientare pronunțată spre o ”axă sudică”, cu o 

suprareprezentare a unor state precum Portugalia în atragerea studenților în mobilități. Este 

important să se noteze că în modul de completare a chestionarului, nu s-a făcut nicio discriminare 

temporară, neexistând o diferențiere între studenții careau participat în mobilități în ciclul curent 

sau în cicluri anterioare. 
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destinații de mobilitate ale studenților chestionați, nouă sunt accesibile prin programele de 

mobilitate finanțate de Comisia Europeană, ceea ce denotă un impact ridicat al programelor 

Europene și al aderării României la UE asupra direcției fluxurilor de mobilitate 

Totuși, o bună parte din studenți sunt încă reticenți la participarea în mobilități printre motive se 

numără efortul financiar pe care trebuie să îl facă studenții sau familia, lipsa promovării îndeajuns 

a acestor oportunități, nesusținerea financiară și morală din partea familiei, probleme privind 

recunoașterea cât și lipsa încurajării acestora de către profesori. Apariția a două elemente 

distincte asociate costurilor reprezentate de mobilitate indică nevoia de sprijin financiar 

suplimentar pentru a face mobilitățile (mai ales cele de studiu) accesibile și populare. 
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8. Impactul programelor de educație și formare la nivelul 
corpului academic și al programelor 

În afara studenților, programele LLP au avut un impact semnificativ la nivelul corpului profesoral, 

al organizării de programe deschise spre cooperare internațională și în europenizarea curriculei. 

8.1. Mobilitatea de personal 

Dacă mobilitatea studenților (și mai ales cea de studii) a avut o bază joasă de pornire și a crescut 

lent în termeni relativi dar mai ales absoluți, mobilitatea personalului a plasat România în grupul 

celor 6 state din programul Erasmus cu cel mai rapid ritm de creștere (alături de Slovenia, Polonia, 

Luxemburg, Turcia și Liechtenstein). Rata de creștere a fost de 114% pentru cadrele didactice 

mobile în anul 2012/2013 comparativ cu primul an de implementare al programului LLP (2007/08). 

 
Figura 29 Variație în mobilitatea personalului outgoing între 2007 și 2013. Sursa: European Commission 

2014ª 
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paritate în anul universitar 2007/2008, s-a ajuns la o discrepanță de 2,5:1 în anul academic 

2012/2013. 

 
Figura 31 Mobilități de personal - dinamica in/out, sursă date: ANPCDEFP 
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Pe ansamblul perioade 2007-2013, Franța a fost principala sursă de cadre didactice incoming, 

urmată de Turcia, Ungaria și Germania.  

 
Figura 32 Țările de origine ale cadrelor didactice participante în mobilități STA și STT în România între 2007 

și 2013, sursă date: ANPCDEFP 

84 
 



Evoluția fluxurilor indică un pattern clar de est-europenizare a mobilității STA și STT incoming. Față 

de anul 2007/2008, în 2012/2013 s-a înregistrat o creștere de peste 500% a mobilităților incoming 

din Turcia, și de peste 200% a mobilităților din Polonia, Bulgaria și Slovacia (în acest din urmă caz 

pornind de la o bază modestă). În schimb, a scăzut cu 50% sau mai mult numărul de mobilități 

incoming originare din Austria, Irlanda, Belgia, Marea Britanie sau Franța. 

8.2. Noi tipuri de programe academice 

Noi programe de studiu și cursuri de limbă și programe intensive 

În cadrul programului Erasmus au fost finanțate cursuri de limbi străine organizate de către 

universități în principiu pentru învățarea limbii române. Numărul acestora a evoluat în perioada 

2007-2013 după cum urmează: 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Cursuri de limba română 3 5 5 7 8 8 
Tabelul 9 Evoluția numărului de cursuri de limbă româna finanțate în cadrul programului Erasmus, sursa 

date: ANPCDEFP 

În anul 2013, 8 universități din România au fost finanțate pentru a organiza 20 de cursuri de limba 

română în principal pentru începători, cursurile asigurând învățarea limbii pentru aprox. 300 de 

studenți. Pentru parcurgerea unui curs, un student primește între 4 și 6 credite ECTS deși acestea 

nu sunt corelate mereu cu numărul de ore de studiu necesare (pentru 60 de ore de activități un 

student primește 5 credite în timp ce în cadrul altei universități, pentru aceleași 5 credite un 

student parcurge 180 de ore de activități).  

În același timp, au fost finanțate programe intensive de studiu, organizate în diverse domenii și 

împreună cu parteneri internaționali. Numărul acestora a evoluat după cum urmează: 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Programe intensive 1 4 6 8 11 10 
Tabelul 10 Evoluția numărului de programe intensive de studiu, cu parteneri internaționali finanțate prin 

programul ERASMUS, sursa date: ANPCDEFP 

În anul 2013, au fost finanțate 10 programe dintre care 4 programe noi și 6 reînnoite care 

totalizează un număr de 451 de participanți.  

Programul LLP au avut impact și asupra dezvoltării ofertei academice de programe de studiu fie 

într-o limbă străină fie de tip joint degrees dezvoltate în parteneriat cu universități din afara 

României (inclusiv cu instituții cu care au fost inițiate acorduri în cadrul programului Erasmus). 
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Conform reprezentanților structurilor LLP din universități, din 63 de instituții de învățământ 

superior din România, în 23 s-au dezvoltat astfel de programe (într-o singura universitate la nivel 

de doctorat, restul vizând masterate și programe de licență) iar în altele 3 se lucrează la inițierea 

de astfel de programe. 

Erasmus Mundus 

O formă de accesare directă a programelor academice sprijinite de programele UE în educaîie este 

participarea la masteratele și doctoratele Erasmus Mundus. Pe durata de implementare a acestui 

program,  studenții români au fost eligibili pentru accesarea burselor de categoria B ale 

masteratelor Erasmus Mundus (recent aceste masterate  au fost integrate în Erasmus+ și aplicanții 

români beneficiază de condiții de finanțare similare studenților non-UE). Începând cu anul 2010 

(când a devenit eligibilă participarea studenților UE la programe Erasmus Mundus cu burse de cat 

B), 197 de studenți români au beneficiat de formare academică prin program. De notat că ratele 

relative de participare ale studenților români la Erasmus Mundus au fost ridicate: dintre cetățenii 

UE, doar studenții din Spania, Germania și Italia au beneficiat de mai multe burse. În cadrul 

programului Erasmus+, diversele programe de mobilitate au fost integrate și o singură formă de 

bursă a fost pusă la dispoziția tuturor studenților, atât UE cât și non-UE. 

8.3. Impactul asupra parteneriatelor instituționale 

Ca parte a chestionarului dedicat acestui studiu, universitățile au fost rugate să evalueze 

principalele beneficii ale parteneriatelor derulate prin intermediul LLP cu universități din afara 

granițelor. Cele mai frecvente răspunsuri au inclus beneficii legate de imaginea instituției (inclusiv 

o mai bună recunoaștere în rândul instituțiilor europene cu profil similar), îmbunătățirea activității 

didactice (atât aspecte de dezvoltare personală a participanților cât și de ameliorare a curriculei) și 

dezvoltarea de forme de cooperare pe termen lung. Multe din aceste oportunități vizează 

dimensiunea instituțională (participarea în diverse consorții, accesarea de proiecte finanțate din 

fonduri europene care vizează parteneriate internaționale, diversificarea partenerilor, cooperări 

pentru dezvoltarea programelor cu dublă diplomă, realizarea de conferințe, workshopuri și alte 

activități) dar și cea individuală, a cadrelor didactice (prin implicarea în diverse rețele profesionale, 

schimburi de experiență, creșterea competitivității)  precum și procesul educațional (cooperări 

didactice) sau cercetare (proiecte în comun, utilizarea în comun a infrastructurii de cercetare, 

organizarea de manifestări științifice). 
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Parteneriate încheiate pentru mobilitate 

La nivel internațional, numărul de cereri de parteneriat pentru organizarea de programe Erasmus 

depuse de universități poate fi un indicator util pentru analizarea intensității activităților 

universităților în domeniu însa acesta devine relevant când este corelat cu alte tipuri de date 

(numărul de studenți, numărul de universități din fiecare stat etc.). Poate mai relevant de analizat 

este rata de răspuns pozitiv la cererile înaintate din diverse state. Astfel, pentru perioada 2007-

2012, raportul între numărul de cereri de parteneriat depuse și numărul de cereri de parteneriat 

acceptate pentru statele participante a fost după cum urmează: 
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Figura 34 Procent cereri de parteneriat acceptate din total cereri depuse de țările participante în cadrul 
programului Erasmus, sursă date: ANPCDEFP 

Se poate constata că România se află pe locul 27 din cele 34 de țări listate cu o rată de răspuns la 

cererile înaintate de 35,9% pe primele locuri situându-se în principal țările nordice (Islanda, 

Norvegia, Danemarca) iar pe ultimele locuri Macedonia, Bulgaria și Franța. 

8.4. Percepția instituțională 

Prezenta secțiune acoperă opiniile specifice și generale ale corpului academic și administrativ 

legate de implementarea programelor LLP. În funcție de instituție, există nivele variabile de 

separare între activitățile administrative și cele pur academice. 
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Chestionarul înaintat universităților a avut caunul din obiective analizarea modului în care 

mobilitățile de personal au avut un impact asupra dimensiunii academice a activității universității 

de origine a personalului. 

Impactul perceput asupra dimensiunii academice este exprimat și prin beneficiile individuale ale 

mobilităților (dezvoltarea personala și profesională atât a studenților cât și a cadrelor didactice și 

personalului administrativ). Totodată un procent mai mic (29%) dintre respondenți percep un 

impact pozitiv indirect asupra calității predării sau a conținutului cursurilor (10%). Acestea sunt 

exprimate prin îmbunătățirea metodelor de predare și/sau evaluare a studenților și prin 

internaționalizarea și modernizarea conținutului cursurilor. Un alt aspect menționat (19%) a fost 

legat de îmbunătățiri la nivelul internaționalizării, la nivel general, ca prioritate instituțională 

transpusă fie prin strategii instituționale de internaționalizare fie prin setarea de obiective și ținte 

specifice. 

Îmbunătățirea și dezvoltarea ofertei academice în limba engleză inclusiv prin extinderea gradului 

de predare în limba engleză și îmbunătățirea competențelor lingvistice ale cadrelor didactice sunt 

resimțite în 13% din universitățile participante la studiu.  

Obiectivele misiunilor Erasmus de predare și de formare a personalului (STA și STT) au fost de a 

îmbogăți conținutul cursurilor, a metodelor pedagogice și de a dezvolta competențele cadrelor 

didactice și cunoștințele profesionale. În acest sens, percepția reprezentanților structurilor din 

universități care gestionează programele LLP, este una pozitivă în ceea ce privește impactul 

mobilităților cadrelor didactice asupra procesului didactic. Din perspectiva acestora, experiențele 

internaționale ale cadrelor didactice au avut cel mai mare impact asupra îmbunătățirii metodelor 

de predare (enumerat de 97% dintre respondenți) și asupra creșterii numărului de profesori străini 

invitați în universitate ca urmare a contactelor create în vizitele externe (92% dintre respondenți). 

Un impact pozitiv este perceput și în ceea ce privește creșterea numărului de acorduri bilaterale 

(87%) sau îmbunătățirea activităților dedicate studenților incoming (78%). Metodele de evaluare a 

studenților precum și conținutul și structura cursurilor sunt elementele percepute ca fiind mai 

dificil de îmbunătățit prin mobilități externe ale personalului didactic (impactul fiind considerat 

pozitiv de către 54% respectiv 44% dintre respondenți).  
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Figura 36 Perspectiva respondenților privind modul în care noile linii de activitate ERASMUS+ răspund 
nevoilor de internaționalizare în comparație cu programele asociate LLP, sura date: chestionar birouri 
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9. Rolul altor programe LLP 

Comenius 

Pentru zona de învățământ pre-universitar, programul Comenius a fost principalul instrument LLP 

adresat modernizării. Spre deosebire de programul Erasmus, componenta de internaționalizare a 

avut un caracter preponderent instrumental în cadrul Comenius, având drept rol oferirea de 

suport și facilitarea de knowledge transfer în vederea îmbunătățirii dimensiunii educațional-

academice în școlile beneficiare.  

Deși programul Comenius are ca obiectiv principal dezvoltarea învățământului secundar, o parte a 

beneficiarilor au fost studenți în curs de formare pedagogică (sau în curs de formare pentru 

eventuale cariere pedagogice) cu minim doi ani de pregătire activă, care puteau beneficia de 

finanțare Comenius pentru dezvoltare profesională suplimentară. Aceste acțiunis-au derulat sub 

incidența programului ”Asistenți Comenius”, care a fost deschis atât studenților din ani terminali 

cât și cadrelor didactice aflate la început de activitate. 

Din nefericire, participarea la activități Comenius pare să fi fost relativ limitată în zona de formare 

a cadrelor didactice din învățământul pre-universitar. Din cei 63 de respondenți, doar 8 (12,7%) au 

menționat derularea de activități Comenius în universitate. De asemenea, atât mobilitatea 

incoming cât și outgoing pentru asistenți Comenius par să rămână limitate. 

Pentru mobilități outgoing au fost aprobate 30 de candidaturi din 53 de aplicații în anul 2013. 

Numărul de candidaturi aprobate a tins să fie mic și în anii anteriori, de exemplu existând 15  

candidaturi aprobate în anul 2008, din 34  de candidaturi. Dintre candidaturile aprobate în 2013, 

destinațiile cele mai comune au fost Spania (6 candidaturi aprobate), Portugalia și Belgia (câte 5 

fiecare), Germania (4 plasamente) și Italia (3). Pentru cea mai solicitată destinație, Franța (11 

aplicanți), au fost aprobate doar 2 candidaturi. Numărul scăzut a fost determinat de bugetul scăzut 

alocat acestei acțiuni. 

Vis-a-vis de găzduirea asistenților Comenius, dinamica este chiar mai modestă. Din 46 de școli care 

au primit aprobarea pentru a găzdui asistenți Comenius în 2013, 37 nu au primit niciun asistent.  
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Tip instituție
Candidaturi 

depuse 
Candidaturi 

aprobate 
Asistenți 
primiți 

Școală gimnazială 27 20 4

Liceu/colegiu teoretic 17 16 3

Liceu/colegiu tehnic/tehnologic/vocațional 7 6 1

Palat al copiilor 1 1 1

Grădiniță 2 1   

Asociație 1 1   

Fundație 1 1   
Tabelul 11 Candidaturi și asistenți Comenius găzduiți per instituție, sursa date: ANPCDEFP 

Este important să se noteze că mobilitățile pentru asistenți Comenius rămân o mică parte a 

întregului program, dar una din principalele puncte de legătură între mediul universitar și sistemul 

de educație secundar. 

Universitățile au putut de asemenea lua parte, ca parteneri, la proiectele Comenius Regio în arii 

care au ținut mai ales de dezvoltarea ariei academic-pedagogice, de exemplu prin sprijinirea 

formării profesorilor și facilitarea stagiilor de formare continue. Din nefericire, distribuția 

chestionarelor folosite pentru prezentul studiu nu a permis o evaluare aprofundată a impactului 

perceput la nivel de unități. 

Leonardo da Vinci 

Principalul instrument pentru dezvoltarea formării profesionale (VET) creat prin intermediul 

programului LLP este subprogramul Leonardo da Vinci. În România, renunțarea la structura duală 

(tehnic/teoretic) în cadrul învățământului superior plasează majoritatea formării profesionale 

inițiale în zona educației secundare. Totuși, dintre cele 63 de universități care au răspuns 

chestionarului înaintat pentru prezentul studiu, 22 (34,9%) au răspuns că portofoliul Biroului 

Erasmus include gestionarea formală a activităților Leonardo da Vinci. Spre deosebire de 

programul Comenius, pentru Leonardo da Vinci nu există un tipar clar al evoluției ratei de 

aprobare a candidaturii pentru proiecte, deși atât numărul de candidaturi cât și de 

proiecte/mobilități aprobate a menținut o tendință crescătoare pe durata implementării 

programului LLP. 

Cu toate acestea, aplicațiile gestionate direct de universități au beneficiat de un succes redus. De 

exemplu, pentru anul 2013, niciuna din cele cinci candidaturi de proiecte PLM (mobilitatea 

persoanelor aflate pe piața muncii) sau VETPRO (profesioniști în  VET) Leonardo da Vinci depuse de 

universități nu a fost aprobată. În schimb, 6 din cele 32 de aplicații pentru proiecte de parteneriat 
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inițiate de universități în domeniul VET au fost aprobate, universitățile fiind al treilea tip de actor 

ca număr de proiecte aprobate (după instituții de învățământ secundar și asociații). 

Grundtvig 

Grundvtig a fost ramura LLP preocupată cu activitatea de învățare a adulților/învățare pe tot 

parcursul vieții (sau LLL). Chiar dacă activitatea de LLL este încă limitată în universitățile din 

România, a existat un număr de proiecte Grundtvig coordonate de universități care au fost 

aprobate spre finanțare. Universitățile au fost pe locul cinci din tipul de instituții care au aplicat 

pentru proiecte Grundtvig. În anul 2012/2013, de exemplu, au fost depuse 33 de proiecte 

Grundvig din partea universităților, din care șase au fost aprobate.  

Din totalul respondenților la chestionarul adresat Birourilor Erasmus, 11 au menționat că 

gestionează activități ale unor proiecte finanțate Grundtvig. 
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10. Concluzii şi recomandări 
Obiectivul principal al prezentului studiu a fost de a analiza modul în care programele LLP au 

contribuit la internaționalizarea învățământului superior în România. Astfel, aplicând metode de 

cercetare specifice, se poate concluziona căprogramele LLP au avut o contribuție 

semnificativăîndezvoltarea dimensiunii internaționale a educației și cercetării în universitățile 

românești. Impactul este vizibil în special la nivelul studenților, al corpului academic dar și la cel al 

instituțiilor propriu-zise. 

Studenți 

Mobilitățile asociate programelor finanțate LLP au ajuns să devină principalul vector al fluxurilor 

transnaționale de studenți. Acest lucru se vede în popularitatea ridicată a mobilităților de scurtă 

durată dar și din țările spre care merg fluxurile de studenți români, care sunt concordante cu 

datele de mobilitate înregistrate de ANPCDEFP. 

Creșterea mobilităților outgoing a fost remarcabilă în termeni relativi, mai ales cu privire la 

mobilitățile de plasament. Acestea au ajuns să reprezinte peste o treime din totalul mobilității 

outgoing pentru studenții din universitățile românești, tipar divergent față de media europeană. 

Mobilitatea de studii a înregistrat o oarecare stagnare în termeni absoluți, chiar dacă s-au 

înregistrat progrese în rata relativă de participare în mobilitățile de studiu. Studenții români rămân 

însă printre cei mai puțini mobili de pe continent. Lipsa de suport financiar adițional, puterea de 

cumpărare relativ mică rezultată din transferarea de venituri sau economii din România în multe 

alte state europene și problemele (e drept, în curs de rezolvare) cauzate de recunoașterea studiilor 

au contribuit la neatingerea potențialului Erasmus SMS. De asemenea, se observă o reorientare 

treptată a mobilității outgoing spre Europa de Est și, punctual, de Sud. Dacă acest lucru poate fi 

perceput ca o creștere a conectivității la nivel regional și sub-regional, există o probabilitate 

ridicată ca evoluția destinaților preferate să fie influențată de nivelul burselor Erasmus acordate și 

de lipsa cofinanțării naționale. 

La nivel de instituții, cel mai mare număr de studenți plecați în mobilități provin din universități 

mari precum Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași (UAIC), Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj 

(UBB), Universitatea București (UB) și Academia de Studii Economice din București (ASE). Totuși, la 

nivelul ratelor relative de mobilitate se remarcă o serie de instituții de dimensiuni mai mici, între 

care Universitatea  de  Arta si Design Cluj Napoca, Universitatea de Medicina si Farmacie din Târgu 

Mureș, Universitatea de  Arte George Enescu Iași sau Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia. 
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Ponderea studenților din aceste instituții care participă în programe de mobilitate din total 

studenți înmatriculați este mult superioară mediei naționale precum și celei europene. Pe plan 

regional, studenții universităților din Nord-Vest, Nord-Est și Centru participă mai des la programe 

de mobilitate outgoing, în comparație cu studenții din celelalte regiuni. 

Problema atractivității ofertei academice românești pentru studenții incoming este dificilă și 

complexă, și nu ține în întregime de măsurile luate de universități, autoritățile publice sau de 

măsurile facilitate prin programe europene precum LLP sau Erasmus+. Totuși, este importantă 

intensificarea eforturilor de a atrage studenți din alte state europene în programul Erasmus și 

explicit în mobilități în România. Deși există deja un trend crescător în participarea studenților 

străini la mobilități de studiu și plasament în România, aceștia rămân semnificativ mai puțini decât 

studenții mobili outgoing. Există de asemenea numeroase probleme în integrarea acestora în viața 

universitară, inclusiv lipsa de facilități și cursuri în limba engleză și probleme cu cazarea studenților 

(inclusiv nemulțumiri legate de condițiile standard de cazare prezente în universitățile românești). 

O recomandare generală pentru facilitarea mobilității studenților ar fi organizarea unor programe 

naționale de co-finanțare a schemelor de mobilitate. Acestea sunt necesare atât pentru creșterea 

ratei relative de mobilitate națională cât și pentru a permite diversificarea destinațiilor alese de 

studenții români. De asemenea, este importantă continuarea eforturilor de reducere a poverii 

birocratice în cazul proceselor asociatemobilităților, chiar dacă progresele în această zonă par să 

fie deja substanțiale. 

O altă recomandare ar fi creșterea echității în mobilitățile studenților. Există posibilitatea obținerii 

de finanțare suplimentară pentru tinerii cu nevoi speciale, iar unele state precum Polonia au reușit 

să facă progrese substanțiale în mobilitatea studenților vulnerabili. Pentru a respecta principiile 

egalității de șanse asumate formal de sistemul de învățământ superior românesc, finanțarea 

mobilităților tinerilor cu nevoi speciale ar trebui să fie o prioritate, alături de politici instituționale 

de a face mobilitatea studențească și de plasament reflectivă pentru diversitatea studenților. 

Personal 

Mobilitatea personalului a cunoscut o dinamică pozitivă accentuată în perioada 2007-2013. Dintre 

statele membre ale Uniunii Europene, România a fost pe locul trei în ceea ce privește creșterea 

ratei de mobilitate outgoing a cadrelor didactice. Cu toate acestea, s-a observat o scădere 

semnificativă a mobilităților incoming cu origine în statele din Europa de Vest, Nord și Nord-Vest, 

țări care găzduiesc de regulă cele mai prestigioase instituții de învățământ superior de pe 
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continent. Pe de altă parte, creșterea fluxurilor de mobilitate ale cadrelor didactice cu unele state 

vecine poate fi interpretată ca un element de îmbunătățire a cooperării academice la nivel 

regional. 

Mobilitatea personalului academic a avut un impact pozitiv asupra instituțiilor de origine. În mod 

notabil, s-a observat o contribuție directă la modernizarea curriculei, dar și o creștere a numărului 

de contacte stabilite cu persoane și instituții din alte state. 

Dinamica pozitivă în mobilitatea de personal  ar trebui încurajată și pe durata implementării 

programului Erasmus+, cu nota că este importantă facilitarea mobilității și cooperării integrate 

care să acopere atât zona educațională cât și sfera cercetării. De asemenea, la fel ca pentru 

mobilitatea studenților, ar fi importantă diversificarea fluxurilor de mobilitate prin încurajarea de 

parteneriate cu statele care actualmente găzduiesc sau trimit un număr mic de personal sau prin 

crearea de scheme de finanțare suplimentare. În mod deosebit, se remarcă lipsa de fluxuri de 

mobilitate cu statele din Nordul continentului. 

Parteneriate internaționale și dimensiunea instituțională 

Parteneriatele instituționale au oferit numeroase beneficii universităților, inclusiv o mai bună 

vizibilitate internațională, acces la rețele de comunicare academică și științifică și oportunități de 

dezvoltare instituțională. Un aspect încurajator este inițierea de forme de cooperare pe termen 

lung de mai multe universități, inclusiv în afara cadrului normativ și financiar al programelor 

europene precum LLP. Acestea pot ajuta atât la inițierea de noi parteneriate cât și la participarea 

la rețele europene științifice, ajutând de exemplu la dezvoltarea de know-how în diverse domenii 

sau la publicarea de literatură științifică în coautorat. De asemenea, participarea la activități 

comune poate contribui la îmbunătățirea capacității de utilizare a limbilor străine în activitatea 

curentă. 

La nivel intrainstituțional, se observă o bună organizare a activităților de gestionare a programelor 

de mobilități, dar și schimbări structurale importante. De exemplu, se poate observa o flexibilizare 

a procedurilor de recunoaștere a studiilor, aspect care contribuie la ameliorarea uneia dintre 

problemele ”tradiționale” asociate educației cooperative transnaționale. 

O recomandare ar fi o mai bună adaptare a instituțiilor la nevoia de a interacționa cu studenți și 

personal din alte state. Extinderea gamei de servicii și cursuri oferite în engleză sau alte limbi de 

circulație internațională și continuarea eforturilor de branding ar putea fi demersuriutile în 

reducerea dezechilibrului dintre mobilitățile outgoing și incoming. În absenta unor eforturi 
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centralizate, universitățilepot contribui inclusiv la oferirea de sprijin suplimentar pentru 

mobilitatea outgoing, mai ales cea studențească pentru studii. 

Chiar dacă trasarea unor paralele directe între programul LLP și nivelul de internaționalizare 

instituțională este pe alocuri dificilă, este clar că programul a contribuit la crearea unui cadru de 

activități care au dus spre o mai largă deschidere europeanăşi, lucru îmbucurător pentru viitor, 

există o apreciere pozitivă din partea mai multor instituții a noului mod de organizare a 

programelor europene din zona de educație și formare sub umbrela Erasmus+.  
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Anexe 

Anexa 1 – Rate relative de mobilitate pentru studenții din sectorul universitar public 

 
Universitate 

SMS+S
MP 

Studenți 
Rata 

mobilități 
1 Universitatea  de  Arta si Design Cluj Napoca   106 994 106,64 
2 Universitatea de Medicina si Farmacie din Târgu Mureș   136 5,103 26,65 
3 Universitatea de  Arte George Enescu Iași   39 1,467 26,58 
4 Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia   107 4,231 25,29 
5 Universitatea Națională de Arte din București   32 1,338 23,92 
6 Universitatea Maritima Constanta   128 5,368 23,85 
7 Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hațieganu" 

din Cluj Napoca 
  151 6,436 23,46 

8 Universitatea de Arta Teatrala Târgu Mureș   8 377 21,22 
9 Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu" din 

București 
  64 3,291 19,45 

10 Universitatea "Alexandru Ioan CUZA" din Iași   481 26,200 18,36 
11 Universitatea "Petru Maior" din TârguMureș   60 3,373 17,79 
12 Școala Națională de Studii Politice si Administrative din 

București 
  96 6,266 15,32 

13 Universitatea "Politehnica" din Timișoara   195 12,756 15,29 
14 Universitatea Vasile Alecsandri Bacău   68 4,860 13,99 
15 Academia Naționala de Educație Fizică și Sport București   16 1,321 12,11 
16 Universitatea Națională de Muzica București   10 852 11,74 
17 Universitatea"Babeș-Bolyai" din Cluj   420 36,391 11,54 
18  Universitatea "Transilvania" Brașov   217 19,985 10,86 
19 Universitatea de Vest din Timișoara   149 15,727 9,47 
20 Universitatea de Științe Agricole si Medicina Veterinara 

din Cluj Napoca 
  57 6,043 9,43 

21 Universitatea Tehnica din Cluj Napoca   175 19,687 8,89 
22 Universitatea "Stefan cel Mare " din Suceava   82 9,334 8,79 
23 Universitatea din Pitești   91 10,365 8,78 
24 Universitatea din Oradea   138 15,788 8,74 
25 Universitatea București   260 30,487 8,53 
26 Universitatea din Petroșani   34 3,987 8,53 
27 Academia de Muzica Gheorghe Dima din Cluj-Napoca   9 1,057 8,51 
28 Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iași   121 14,758 8,20 
29 Academia de Studii Economice București   187 23,678 7,90 
30 Universitatea din Craiova   154 20,088 7,67 
31 Universitatea de Științe Agricole si Medicina Veterinara 

"Ion Ionescu de la Brad" Iași 
  32 4,415 7,25 

32 Universitatea "Lucian Blaga " din Sibiu   118 16,884 6,99 
33 Universitatea "Politehnica" din București   176 25,382 6,93 

104 
 



34 Universitatea Națională de Arta Teatrala si 
Cinematografica “I.L.Caragiale” 

  5 830 6,02 

35 Universitatea "Constantin Brâncuși" din Targu-Jiu   23 3,904 5,89 
36 Universitatea "Eftimie Murgu" Reșița   13 2,391 5,44 
37 Universitatea "Valahia" din Târgoviște   33 6,966 4,74 
38 Universitatea de Medicina si Farmacie "Victor Babeș" din 

Timișoara 
  30 6,399 4,69 

39 Universitatea "Aurel Vlaicu" Arad   33 7,432 4,44 
40 Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați   57 13,102 4,35 
41 Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova   16 3,858 4,15 
42 Universitatea "Ovidius" Constanta   62 16,533 3,75 
43 Universitatea de Medicina si Farmacie ''Grigore T. Popa"  

din Iași 
  32 8,935 3,58 

44 Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" 
București 

  36 11,133 3,23 

45 Universitatea Tehnica de Construcții București   23 7,549 3,05 
46 Universitatea de Științe Agricole si Medicina Veterinara a 

Banatului Timișoara 
  11 5,394 2,04 

47 Universitatea de Științe Agricole si Medicina Veterinara 
București 

  11 11,997 0,92 

48 Universitatea"Petrol-Gaze" din Ploiești   7 8,027 0,87 
Tabelul 12 Rate relative de mobilitate pentru anul academic 2012/2013 pe universități publice, sursa date: 

ANPCDEFP, INS 
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Anexa 2 – cifre absolute de mobilitate după domeniul de studiu 

Mobilități de studiu (SMS) pe domeniu de studiu 
Nr.crt Domeniu de studiu 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

1 Educație 23 27 20 29
2 Științe umaniste și Arte 755 830 784 703
3 Științe sociale, Afaceri și Drept 1.164 1.288 1.245 1.148
4 Științe, Matematică și Software 359 454 376 362
5 Inginerie, Prelucrări și Construcții 488 525 505 526

6 Agricultură, Zootehnie și Medicină 
Veterinară 

69 76 118 82

7 Sănătate 212 226 257 265
8 Servicii 58 72 68 77

      
Mobilități de plasament (SMP) pe domeniu/sector 

Nr.crt Domeniu de studiu 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 
1 Agricultură, Piscicultură și domeniul 

Forestier 
1 6 10 27

2 Manufactură 4 8 11 12
3 Electricitate, Gaz, Aburi si Aer Condiționat 2 1 2 8

4 Alimentare cu Apă, Canalizare, Gestionarea 
deșeurilor 

7 3 5 16

5 Construcții 21 21 17 45
6 Transport și depozitare 147 186 201 177
7 Servicii de cazare și alimentație 100 111 50 122
8 Informare și comunicare 38 30 79 73
9 Financiar si Asigurări 9 18 22 13

10 Activități imobiliare            -   -   4 1
11 Activități Profesionale, Tehnice si de 

Cercetare 
133 242 205 354

12 Servicii administrative 10 17 27 58
13 Administrație Publică si Apărare            -   4 2 12
14 Educație 183 233 243 435
15 Sănătate si Servicii sociale 103 130 166 291
16 Arte, Divertisment, Recreere 19 27 52 53
17 Alte Servicii 86 64 101 102

Tabelul 13 Cifre absolute de mobilitate după domeniul de studiu, sursă date: ANPCDEFP 
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Anexa 3 – Mobilitatea outgoing SMS+SMP după centrul universitar 

 Centre 
universitare 

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 Total

1 București 995  1.059 1.098 1.139 1.120  1.087   6.498 
2 Cluj 504  604 654 737 789  918   4.206 
3 Iași 451  600 665 658 673  705   3.752 
4 Timișoara 265  250 238 301 324  412  1.790 
5 Constanța 181  179 182 246 255  245   1.288 
6 Brașov 167  177 183 211 210  221   1.169 
7 Craiova 181  182 185 208 173  170   1.099 
8 Oradea 155  128 136 195 200  214   1.028 
9 Târgu Mureș 64  67 95 144 148  220   738 

10 Sibiu 69  105 101 142 127  162   706 
11 Pitești 73  100 77 149 113  155   667 
12 Bacău 46  54 58 77 73  80   388 
13 Galați 69  68 63 66 46  76   388 
14 Alba Iulia 18  12 70 81 75  107   363 
15 Suceava 29  36 43 63 65  82   318 
16 Petroșani 53  71 51 48 40  34   297 
17 Arad 14  16 16 39 31  47   163 
18 Târgoviște 24  17 28 32 26  33   160 
19 Baia Mare -   7 19 45 28             -    99 
20 Târgu Jiu -              -   16 11 47  23   97 
21 Reșița 15  10 12 8 11  13   69 
22 Ploiești 6  8 3 4 4  7   32 

 Total 3.379  3.750 3.993 4.604 4.578    5.011  25.315
Tabelul 14 Mobilitatea outgoing SMS+SMP după centrul universitar, sursă date: ANPCDEFP 
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Anexa 4 – Mobilitatea incoming și outgoing pentru personal și variația între 2007 și 2013 

Nr. 
crt. 

Țară 
destinație 

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 Variație

1 Bulgaria  2  16  25  23 45  85  4250,0%
2 Turcia 13    33 72 90 119  205  1576,9%
3 Suedia 2  1 3 2 5   13  650,0%
4 Polonia  22  26 39 44 34  96  436,4%
5 Ungaria  77  95 133 216 266  320  415,6%
6 Cehia 9  20  19  18 22  34  377,8%
7 Slovacia 11  5 15 20  19   38  345,5%

8 Finlanda 11  9 18 13  16   33  300,0%

9 Austria  27  42 36 36 59  59  218,5%
10 Spania  117  120 152 165 180  227  194,0%
11 Olanda  13  20 25 24 17  25  192,3%
12 UK 27    25 43 42 58   50  185,2%
13 Grecia  70  61  83 93 86  129  184,3%
14 Portugalia  53  53 80 96  111  96  181,1%

15 Italia  161  154 223 198 235  264  164,0%
16 Norvegia 2  4 14 30 5  3  150,0%
17 Danemarca  9  19  13  15 15  13  144,4%
18 Germania  126  134 143 147 176  171  135,7%
19 Belgia  45  43  67  47 60  61  135,6%
20 Slovenia 6  6 12 7  5   8  133,3%
21 Franța 331  360 393 397 402  408  123,3%
22 Irlanda 3  1 4 6 4  1  33,3%
23 Estonia -   -   -   2 2  5   
24 Cipru -   -   2 2 2  5   
25 Letonia -   1 5 4 6  13   

26 Lituania  -   7 5 6 9  11   
27 Luxemburg -   -   -   -   -   3   
28 Malta -   6 8 -   5  20   
29 Islanda -   -   9  14 1   1   

30 Liechtenstein -   -   2 -   1  -    
31 Croația -   -   -   -   8  18   
32 Elveția -   -   -   -   7  16   

Total 1.137  1.261 1.643 1.757   1.980   2.431   

Tabelul 15Cadre didactice plecate în mobilitate/outgoing teaching staff (STA+STT), sursă date: ANPCDEFP 
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Cadre didactice venite în mobilitate/incoming teaching staff (STA+STT)   
 Tara de origine 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 Variație 

1 Turcia 49 62 56 108 128 274 559,2% 
2 Polonia  21 41 28 65 69 71 338,1% 
3 Bulgaria  14 26 22 28 42 43 307,1% 
4 Slovacia 6 4 7 7 21 14 233,3% 
5 Lituania  7 12 12 13 5 10 142,9% 
6 Norvegia 3 1 5 5 3 4 133,3% 
7 Spania  62 54 74 63 85 79 127,4% 
8 Grecia  19 15 25 26 37 22 115,8% 
9 Ungaria  56 94 90 163 187 60 107,1% 

10 Portugalia  21 30 24 18 25 22 104,8% 
11 Cehia 14 26 14 10 21 14 100,0% 
12 Slovenia 3 1                -   5 3 3 100,0% 
13 Italia  64 63 88 77 64 63 98,4% 
14 Danemarca  6 7 2 4 3 5 83,3% 
15 Olanda  18 17 12 17 13 14 77,8% 
16 Germania  120 124 122 93 93 69 57,5% 
17 Austria  29 30 25 35 27 15 51,7% 
18 Irlanda 2 1 6 1 4 1 50,0% 
19 Belgia  44 45 30 30 21 47,7% 
20 UK 32 34 33 28 36 13 40,6% 
21 Finlanda 9 23 14 12 13 3 33,3% 
22 Franța 324 340 326 312 265 107 33,0% 
23 Letonia 6 6 3 7 9 1 16,7% 
24 Suedia 5 1 6 4 4                -   0,0% 
25 Estonia 1 2 1 2 4                -     
26 Cipru 2 1 1                -   3                -     
27 Luxemburg                -                  -                  -                  -                  -                  -     
28 Malta                -                  -                  -                  -                  -                  -     
29 Islanda                -                  -                  -   2                -                  -     
30 Liechtenstein                -                  -                  -                  -                  -                  -     
31 Croația                -                  -                  -   2 1 1   
32 Elveția                -                  -                  -                  -   10                -     

Total 937 1.06 1.026 1.137 1.209 929   
Tabelul 16 Cadre didactice venite în mobilitate/incoming teaching staff (STA+STT), sursă date: ANPCDEFP 

 

  



Anexa 5 – Bugete aprobate pentru mobilitate pe durata programului LLP (2007-2013) 

Universitatea 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași 673,164 973,298 1,057,641  965,000 1,306,698 1,405,878 1,358,579 7,740,258 

Universitatea"Babeș-Bolyai" din Cluj 737,936 854,867  819,471  917,484 1,087,478 1,267,182 1,429,476 7,113,894 

Universitatea București 697,714 885,684  721,657  705,400  803,595  840,720  874,601 5,529,371 

Academia de Studii Economice București 475,351 525,472  601,038  616,046  708,566  671,288  679,372 4,277,133 

 Universitatea "Transilvania" Brașov 405,445 500,098  599,711  572,219  611,070  761,991  762,914 4,213,448 

Universitatea din Oradea 509,363 402,696  550,059  566,846  539,071  658,901  593,533 3,820,469 

Universitatea de Vest din Timișoara 484,596 466,633  574,009  561,268  492,172  546,584  505,931 3,631,193 

Universitatea din Craiova 495,460 482,163  485,748  441,245  462,775  584,397  493,614 3,445,402 

Universitatea "Politehnica" din București 322,611 318,506  395,547  387,466  403,816  477,502  524,833 2,830,281 

Universitatea "Politehnica" din Timișoara 198,239 181,998  338,955  307,140  367,424  564,605  577,850 2,536,211 

Universitatea Maritima Constanta 248,264 291,583  330,417  346,051  257,414  551,938  467,953 2,493,620 

Universitatea Tehnica din Cluj Napoca 170,982 198,960  253,131  245,319  339,731  535,667  538,020 2,281,810 

Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iași 213,136 209,367  236,917  225,166  349,652  376,807  467,638 2,078,683 

Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu 
Hațieganu" din Cluj Napoca 

189,637 226,767  274,046  268,403  298,962  384,508  378,631 2,020,954 

Universitatea "Lucian Blaga " din Sibiu 110,399 140,932  166,195  234,399  240,625  338,415  368,440 1,599,405 

Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion 
Mincu" din București 

244,312 183,317  250,739  257,564  197,145  202,890  199,172 1,535,139 

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați 150,876 167,411  242,779  217,596  178,651  254,628  197,505 1,409,446 

Universitatea  de  Arta si Design Cluj Napoca  74,568 100,797  146,933  162,690  230,371  296,087  340,691 1,352,137 

Universitatea din Pitești  99,022 173,217  173,570  149,938  155,089  262,437  226,991 1,240,264 

ȘcoalaNațională de Studii Politice si Administrative 
din București 

125,682 139,633  180,435  172,221  197,504  181,072  214,558 1,211,105 

Universitatea din Petroșani 159,347 203,002  167,279  175,080  150,115  184,662  146,528 1,186,013 

Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia  21,371  22,898  127,008  147,034  197,307  286,485  287,642 1,089,745 

Universitatea "Stefan cel Mare " din Suceava  72,291 135,190  143,622  139,766  164,622  201,507  214,611 1,071,609 

Universitatea Bacău  68,349 103,764  129,655  168,974  164,024  199,651  217,373 1,051,790 

Academia Navala Mircea cel Catran Constanta 263,310 100,000  124,321 74,462   137,422  169,148  179,009 1,047,672 

Universitatea Romano Americana din București 118,968  88,938  129,980 96,904   164,966  165,323  211,239  976,318 
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Universitatea "Ovidius" Constanta 102,251 121,093 84,101 94,907  87,825  158,810  183,676  832,663 

Universitatea "Constantin Brâncoveanu" din 
Pitești 

 81,691  49,066 57,032  173,718  119,605  158,366  150,335  789,813 

Universitatea de ȘtiințeAgricole si Medicina 
Veterinara din Cluj Napoca 

 70,193  62,630 73,150 84,175   108,456  151,100  214,804  764,508 

Universitatea "Petru Maior" din TârguMureș  41,924  43,277 76,362 98,023   125,540  152,920  179,984  718,030 

Universitatea de Medicina si Farmacie din 
TârguMureș 

 44,328  26,441 64,673 66,502   117,219  146,708  248,365  714,236 

Academia de Tehnica Militara București  57,374  78,450 68,544 69,925   116,555  141,667  167,885  700,400 

Universitatea de Medicina si Farmacie ''Grigore T. 
Popa"  din Iași 

 89,322  84,435 94,903  108,374 84,295 86,325  128,473  676,127 

Universitatea "Valahia" din Târgoviște  81,961  76,998 90,658 83,802   100,668  107,036  106,861  647,984 

Universitatea Tehnica de ConstrucțiiBucurești  68,829  73,147 84,736 81,380  83,767 81,414 79,745  553,018 

Universitatea Creștină Partium -   -     -   77,867   124,186  110,750  207,375  520,178 

Universitatea "Titu Maiorescu" din București  70,209  53,104 65,044 82,182  65,232 75,737 69,442  480,950 

Universitatea de Științe Agricole si Medicina 
Veterinara "Ion Ionescu de la Brad" Iași 

 34,246  40,170 40,475 49,238  86,768 99,408  129,381  479,686 

Universitatea de  Arte George Enescu Iași  34,046  40,362 54,686 54,289  83,233 90,406  107,003  464,025 

Universitatea "Dimitrie Cantemir" din TârguMureș -   -   55,047 80,496   116,239 95,632  116,270  463,684 

Universitatea "Aurel Vlaicu" Arad  34,333  25,389 31,000 50,882  62,650 82,621  125,944  412,819 

Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol 
Davila" București 

 49,287  53,478 46,257 61,577  71,424 60,066 70,258  412,347 

Universitatea Națională de Muzica București  43,171  69,235 57,726 63,297  44,943 46,789 57,331  382,492 

Universitatea Națională de Arte din București  14,905 -   42,849 57,877  79,301 80,995  103,663  379,590 

Universitatea de Medicina si Farmacie "Victor 
Babeș" din Timișoara 

 17,825  53,517 35,328 49,012  62,689 78,884 73,077  370,332 

Universitatea de Nord din Baia Mare -    15,142  124,311  143,095 83,910   -     -    366,458 

Universitatea Romano-Germana din Sibiu  84,958  44,114 37,436 36,435  40,354 50,893 31,222  325,412 

Universitatea "Eftimie Murgu" Reșița  44,378  49,329 55,628 31,660  48,939 46,135 43,024  319,093 

Universitatea "Spiru Haret" București 5,937  55,154 57,757 43,320  29,331 48,692 31,703  271,894 

Universitatea Tibiscus Timișoara  17,737  14,773 20,252 11,106  28,461 77,735 88,093  258,157 

Universitatea "Constantin Brâncuși" din Targu-Jiu -   -   47,058 60,544  41,020 35,013 68,541  252,176 

Universitatea Ecologica din București 2,012 -   37,569 56,416  40,858 42,938 67,280  247,073 
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Academia Națională de Educație Fizica si Sport 
București 

 27,039  17,013 39,413 45,279  30,873 40,107 34,486  234,210 

Universitatea"Petrol-Gaze" din Ploiești  16,341  15,572 26,049 27,523  37,963 48,149 56,358  227,955 

Universitatea de Științe Agricole si Medicina 
Veterinara București 

 19,875  20,459 23,838 33,383  31,413 20,758 48,725  198,451 

Universitatea de Științe Agricole si Medicina 
Veterinara a Banatului din Timișoara 

-    36,279 32,457 15,053  28,900 39,158 45,971  197,818 

Universitatea "Danubius" din Galați  21,056 -   16,485 48,894  31,341 47,499 26,593  191,868 

Universitatea Creștină "Dimitrie Cantemir" 
București 

 33,737  24,310 24,058 18,930  28,608 29,949 21,210  180,802 

Academia Forțelor Terestre "Nicolae Bălcescu" din 
Sibiu 

-   -     -     -    22,226 59,170 96,408  177,804 

Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova  21,000  20,348 21,547 17,085  32,703 33,486 28,978  175,147 

Universitatea George Bacovia Bacău 8,843 -   26,336 48,502  26,288 27,342 17,552  154,863 

Universitatea Sapienția din Cluj-Napoca -   -     -     -      -     -    110,738  110,738 

Academia de Muzica "Gheorghe Dima" din Cluj-
Napoca 

-   7,364 12,197 22,360  15,304 20,592 32,188  110,005 

Universitatea de Arta Teatrala TârguMureș  10,732 7,689   -   14,014  24,006 25,485 27,658  109,584 

Universitatea de Vest "Vasile Goldiș" Arad 3,205 8,481   -   16,916    -   21,419 56,683  106,704 

Universitatea Națională de Arta Teatrala si 
Cinematografica “I.L.Caragiale” 

-   -     -     -      -   23,517 42,196 65,713 

Universitatea "Andrei Șaguna" Constanta -    20,990   -    4,008   6,340  9,119  8,536 48,993 

Universitatea "Nicolae Titulescu" din București 2,905 -     -     -     9,233 10,059 10,683 32,880 

Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" din 
București 

-   -    4,175  4,179   5,069  5,981  4,800 24,204 

Universitatea Financiar Bancara din București -   -     -     -      -     -   18,057 18,057 

Academia Forțelor Aeriene Henri Coandă -   -     -     -      -    6,443  8,982 15,425 

Universitatea "Mihail Kogălniceanu" -   -     -    2,094    -    4,454   -    6,548 
  8,588,050 9,387,008 10,952,009 11,312,010 12,592,011 15,152,012 16,005,254 83,974,284 

Tabelul 17 Bugete aprobate pentru mobilitate pe durata programului LLP (2007-2013)



Anexa 6 – Lista universităților care au răspuns chestionarului înaintat pentru prezentul 
studiu (6a), și a celor care au completat chestionare de auto-evaluare pentru proiectul 
IEMU (6b) 
6a 

1. Academia de Muzica "Gheorghe Dima" din Cluj Napoca 
2. Academia de Studii Economice București 
3. Academia de Tehnica Militara București 
4. Academia Forțelor Aeriene Henri Coandă 
5. Academia Forțelor Terestre "Nicolae Bălcescu" din Sibiu 
6. Academia Navala Mircea cel Bătrân Constanta 
7. ȘcoalaNaționala de Studii Politice si Administrative din București 
8. Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia 
9. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași 
10. Universitatea "Andrei Șaguna" Constanta 
11. Universitatea "Aurel Vlaicu" Arad 
12. Universitatea "Constantin Brâncoveanu" din Pitești 
13. Universitatea "Constantin Brâncuși" din Targu-Jiu 
14. Universitatea "Danubius" din Galați 
15. Universitatea "Dimitrie Cantemir" din TârguMureș 
16. Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați 
17. Universitatea "Eftimie Murgu" Reșița 
18. Universitatea "Lucian Blaga " din Sibiu 
19. Universitatea "Ovidius" Constanta 
20. Universitatea "Petru Maior" din TârguMureș 
21. Universitatea "Politehnica" din București 
22. Universitatea "Politehnica" din Timișoara 
23. Universitatea "Spiru Haret" București 
24. Universitatea "Stefan cel Mare " din Suceava 
25. Universitatea "Titu Maiorescu" din București 
26. Universitatea "Transilvania" Brașov 
27. Universitatea "Valahia" din Târgoviște 
28. Universitatea București 
29. Universitatea Creștină "Dimitrie Cantemir" din București 
30. Universitatea Creștină Partium 
31. Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu" din București 
32. Universitatea de Arta si Design Cluj Napoca 
33. Universitatea de Arta Teatrala TârguMureș 
34. Universitatea de Arte George Enescu Iași 
35. Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" București 
36. Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj Napoca 
37. Universitatea de Medicina si Farmacie "Victor Babeș" din Timișoara 
38. Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova 
39. Universitatea de Medicina si Farmacie din TârguMureș 
40. Universitatea de Medicina si Farmacie ''Grigore T Popa" din Iași 
41. Universitatea de Științe Agricole si de Medicina Veterinara a Banatului Timișoara 
42. Universitatea de Științe Agricole si Medicina Veterinara "Ion Ionescu de la Brad" Iași 
43. Universitatea de Științe Agricole si Medicina Veterinara București 
44. Universitatea de Științe Agricole si Medicina Veterinara din Cluj Napoca 
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45. Universitatea de Vest "Vasile Goldiș" Arad 
46. Universitatea de Vest din Timișoara 
47. Universitatea din Craiova 
48. Universitatea din Oradea 
49. Universitatea din Petroșani 
50. Universitatea din Pitești 
51. Universitatea Ecologica din București 
52. Universitatea Maritima Constanta 
53. Universitatea Naționala de Arta Teatrala si Cinematografica “I.L.Caragiale” 
54. Universitatea Naționala de Arte din București 
55. Universitatea Naționala de Muzica București 
56. Universitatea Romano Americana din București 
57. Universitatea Sapienția din Cluj-Napoca 
58. Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iași 
59. Universitatea Tehnica de ConstrucțiiBucurești 
60. Universitatea Tehnica din Cluj Napoca 
61. Universitatea Vasile Alecsandri Bacău 
62. Universitatea"Babeș-Bolyai" din Cluj 
63. Universitatea"Petrol-Gaze" din Ploiești 

 
6b 

1. Universitatea ”Petru Maior” din Târgu Mureș – raport de autoevaluare și chestionar 
studenți 

2. Universitatea ”Dunărea de Jos„ Galați – raport de autoevaluare 
3. Universitatea de Ştiințe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iași – 

raport de autoevaluare și chestionar studenți 
4. Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași – raport de autoevaluare și chestionar 

studenți 
5. Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași – raport de autoevaluare și chestionar 

studenți 
6. Universitatea de Ştiințe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca – raport de 

autoevaluare și chestionar studenți 
7. Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca – raport de autoevaluare și chestionar studenți 
8. Academia de Studii Economice din București– raport de autoevaluare 
9. Universitatea Tehnică de Construcții București– raport de autoevaluare și chestionar 

studenți 
10. Universitatea Româno-Americană București– raport de autoevaluare și chestionar studenți 
11. Școala Națională de Studii Politice și Administrative București – raport de autoevaluare și 

chestionar studenți 
12. Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad– raport de autoevaluare și chestionar studenți  
13. Universitatea ”Ovidius” Constanța – raport de autoevaluare și chestionar studenți 
14. Universitatea Maritimă Constanța – raport de autoevaluare 
15. Universitatea ”Valahia” din Târgoviște – raport de autoevaluare și chestionar studenți 
16. Universitatea din Pitești – raport de autoevaluare și chestionar studenți 
17. Universitatea Politehnica Timișoara – raport de autoevaluare și chestionar studenți 
18. Universitatea de Vest Timișoara – raport de autoevaluare și chestionar studenți 
19. Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava – raport de autoevaluare și chestionar studenți 
20. Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu – raport de autoevaluare și chestionar studenți 
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