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1919/28.10.2016 – Anexa 5. 
 

 

Raport despre acțiunile de mobilitate Erasmus+ în anul universitar 2015/2016 

– rezumat – 

În acest raport prezentăm activitățile de mobilitatea Erasmus+ al Universității Sapientia în 
anul universitar 2015/2016, în comparație cu activitățile de mobilitate desfășurate în anul 
universitar 2014/2015. 

 
I. Activit ăți, realizări 
 

1. Pe lângă organizarea activităților de mobilitate o realizare foarte importantă a fost 
elaborarea celor două noi regulamente interne de mobilitate Erasmus+ pentru perioada 2016-
2020 care au fost aprobate de către senatul universității. 

2. În luna aprilie am organizat la toate cele trei facultăți evenimentul de promovare Erasmus+ 
Open Doors, unde am prezentat programul, iar studenții care au fost în mobilități ne-au 
împărtășit experiențele. 

3. Pe pagina web al fiecărei facultăți am creat subpagina Erasmus+, unde am încărcat diverse 
informații utile și relatările studenților care au participat la mobilități. 

4. Am participat la seminariile Erasmus+ organizate de către Agenția Națională. 
 
II. Raport financiar 
 
II.1. Contracte de finanțare, mobilitățile efectuate 
 

Comisia Europeană (CE) a încredințat sarcinile de execuție bugetară al programului 
Erasmus+ agențiilor naționale. În consecință universitatea noastră derulează proiectele de 
mobilitate pe baza contractelor de finanțare încheiate cu Agenţia Naţională pentru Programe 
Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale („agenția națională” sau „AN”, 
A.N.P.C.D.E.F.P.) 

În anul universitar 2015/2016 am primit finanțare Erasmus+ KA103 în valoare de 321.180 € 
(+1,06%). Suplimentare nu am cerut, suma a fost folosită în întregime, am organizat 181 de 
mobilități. Conform contractului cu AN suma de finanțare intră în trei tranșe, din care până în 
momentul de față am primit două, iar ultima tranșă va intra după ce trimitem Final Beneficiary 
Report al cărui termen limită este 30 noiembrie 2016.  

În vara anului 2016 pe lângă cele 181 de mobilități finanțate din bugetul acordat în 2015 am 
organizat și 51 de mobilități de plasament din bugetul acordat în 2016, în acest fel numărul total 
al mobilităților organizate la nivelul anului academic a fost 232. 

În anul academic anterior am organizat 196 de mobilități, suma de finanțare folosită a fost 
317.820 €. 

Mobilitățile contractate și efectuate sunt cuprinse în tabelul următor:  
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Tipul de 
mobilitate 

Parametri 

Contractat ptr. 
anul 

universitar 
2014/20151 

Realizat în anul 
universitar 
2014/2015 

Contractat ptr. 
anul universitar 

2015/20162 

Realizat în 
anul 

universitar 
2015/20163 

Acțiuni de 
mobilitate a 
studenților 
pentru studii 
(SMS) 
 

Sprijin financiar 154 000 € 145 396 € 142 500 € 167 099 € 
Număr de 
mobilități 56 61, din care 9 

caz social 
57 64, din care 

22 caz social 
Durată total 

n/a 304 luni 285 luni 321 luni 

Acțiuni de 
mobilitate a 
studenților 
pentru 
plasament/ 
stagii (SMP) 

Sprijin financiar 
73 500 € 89 885 € 77 000 € 52 898 € 

+67 519 €* 
Număr de 
mobilități 35 65 40 40 

+51* 
Durată total 

n/a 138 luni 110 luni 81 luni 
+102 luni* 

Acțiuni de 
mobilitate a 
personalului 
pentru predare 
(STA) 
 

Sprijin financiar 30 160 € 27 565 € 30 720 € 26 440 € 
Număr de 
mobilități 26 41 32 34 

Durată total 
n/a 140 zile 160 zile 136 zile 

Acțiuni de 
mobilitate a 
personalului 
pentru formare 
(STT) 

Sprijin financiar 18 560 € 20 405 € 24 960 € 33 815 € 
Număr de 
mobilități 16 29 26 43 

Durată total n/a 101 zile 130 zile 176 zile 
Sprijin pentru 
organizarea de 
mobilităților 
(SOM) 

 

41 600 € 34 569 € 46 000 € 40 928 

Total: Sprijin 
financiar 317 820 € 317 820 € 321 180 € 321 180 € 

Număr de 
mobilit ăți 

133 mobilități 196 mobilități 
realizate 

155 mobilități 

181 
+51* 

 mobilități 
realizate 

* Cele +51 de mobilități de plasament organizate în vara anului 2016 au fost finanțate din contractul nr. 
2016-1-RO01-KA103-023280 încheiat cu AN. 
 

Tabelul de sus arată că în anul universitar 2015/16 suma de finanțare a fost aproape egal cu 
suma de finanțare din anul universitar precedent, dar numărul mobilităților a scăzut cu 15 
mobilități. Cauza acestui fenomen este că a crescut semnificativ numărul cazurilor sociale, la 22 
de studenți am majorat grantul cu sprijinul financiar pentru studenții din medii dezavantajate. 
Numărul mobilităților STA a scăzut, dar numărul de zile petrecute în mobilitate a rămas aproape 
același, iar numărul mobilităților STT a crescut semnificativ.  

 
II.2. Ratele granturilor 
 

Ratele naționale de subzistență și de transport aplicabile sunt decise de către AN. 
 

                                                           
1 Contract de finanțare Erasmus+ nr. 2014-1-RO01-KA103-000194 semnat pe data de 11.08.2014 de către AN, 
pentru perioada 01.06.2014 – 30.09.2015. 
2 Contract de finanțare Erasmus+ nr. 2015-1-RO01-KA103-014404 semnat pe data de 29.07.2015 de către AN, 
pentru perioada 01.06.2015 – 30.09.2016. 
3 Cererile de transfer bugetar au fost trimise la timp, vezi secțiunea II.3. din raportul de față.  
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Rata de sprijin individual SMS pentru anul universitar 2015/16 pentru țările în care studenții 
noștri au efectuat mobilit ăți de studii: 

 

Țara instituției gazdă Grant lunar Erasmus+ 

Republica Cehă, Spania 500 € 
Ungaria 450 € 

 
Pentru studenții care au efectuat o mobilitate de plasament, la granturile din tabel s-a 

adăugat suma de 200 €/lună.  
Pentru studenții care au avut dreptul la bursă socială și au fost selectați pentru o mobilitate de 

studii, la granturile din tabel s-a adăugat suma de 200 €/lună. 
 
Pentru personalul universitar granturile au fost compuse sprijinul individual de subzistență 

și sprijinul individual pentru transport, acestea au variat în funcție de țara gazdă și de distanță:  
 

Țara instituției gazdă Sprijinul individual de 
subzistență 

Danemarca, Suedia 160 € 
Ungaria, Polonia, Italia 140 € 
Spania, Slovacia 120 € 

 
Sprijinul pentru transport, în funcție de distanța dintre instituția de trimitere și instituția 

gazdă4: 
 

Distanță Sumă 
100–499 km  180 € / participant 
500–1999 km  275 € / participant 
2000–2999 km  360 € / participant 
3000–3999 km  530 € / participant 
4000–7999 km  820 € / participant 
8000 km sau mai mult 1100 € / participant 

 
II.3. Transferuri bugetare, tendințe 
 

După cum am arătat și în tabelul din II.1., sprijinul financiar acordat de către agenție pentru 
anul universitar 2015/16 (contractul nr. 2015-1-RO01-KA103-014404) nu a fost suplimentat, în 
schimb am efectuat câteva transferuri bugetare, în funcție de necesități: 

                                                           
4 Calculatorul de distanță al CE: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 
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Tipul de 
mobilitate 

 
€ conform 

contractului 

€ după primul 
transfer bugetar 

(2016.02.17) 

€ după al doilea 
transfer bugetar 

– final – 
(2016.09.26) 

Schimbare față 
de contract 
(referitor la 
același tip de 
mobilitate) 

Acțiuni de 
mobilitate a 
studenților pentru 
studii (SMS) 

 
142 500 

 
158 863 

 
167 099 

 
117,26% 

Acțiuni de 
mobilitate a 
studenților pentru 
plasament/ 
stagii (SMP) 

 
77 000 

 
60 637 

 
52 898 

 
68,70% 

Acțiuni de 
mobilitate a 
personalului pentru 
predare (STA) 

 
30 720 

 
30 720 

 
26 440 

 
86,07% 

Acțiuni de 
mobilitate a 
personalului pentru 
formare (STT) 

 
24 960 

 
24 960 

 
33 815 

 
135,48% 

Sprijin pentru 
organizarea de 
mobilităților 
(SOM) 

 
46 000 

 
46 000 

 
40 928 

 
88,97% 

Total: 321 180 321 180 321 180 - 
 
III. Acorduri interinstitu ționale 

 
În cadrul programului Erasmus+ mobilitățile dintre instituțiile de învățământ superior din 

țările de program se desfășoară pe baza unor acorduri interinstituționale. 
Universitatea Sapientia are în prezent acorduri interinstitu ționale Erasmus+ pentru perioada 

2014-2020 cu 43 de instituții de învățământ superior din străinătate: 28 din Ungaria, 2 din 
Polonia, 2 din Germania, 1 din Danemarca, 1 din Franța, 2 din Irlanda, 1 din Italia, 1 din 
Slovacia, 1 din Portugalia, 1 din Spania, 1 din Suedia, 1 din Turcia, 1 din Ucraina.  

Erasmus+ sprijină și parteneriatele strategice. Universitatea noastră a avut în anul 
universitar 2015/2016 două parteneriate strategice, ambele ale facultății din Miecurea Ciuc: 

1. cu Turisticka i ugostiteljska skola Dubrovnik (TUSDU), număr contract 2014-1-HR01-
KA204-007224, titlu: Key Skills for European Union Hotel Staff, durata 24 luni, perioada 
01.09.2014 – 31.08.2016, proiectul fiind finanțat de către agenția națională a Croației; 

2. cu CIEP asbl din Belgia, număr contract 2015-1-BE01-KA203-013202, titlu CERTIC – 
Certification des acquis dans le secteur non marchand, durata 30 de luni, perioada 01.09.2015-
28.02.2018, proiectul este finanțat de către agenția națională a Belgiei. 
 
IV. Ac țiuni de mobilitate 
 
IV. 1. Acțiuni de mobilitate a studenților  

 
În anul universitar 2015/2016 numărul total de mobilit ăți studențești Erasmus+ a fost de 

155 (104 finanțate din contractul din 2015 și 51 din contractul din 2016), ceea ce înseamnă o 
creștere de 23% față de anul universitar precedent (total 126 de mobilități SM): 

64 mobilități studențești pentru studii (contractul din 2015)+ 
40 mobilități studențești pentru stagii (contractul din 2015)+ 
51 mobilități studențești pentru stagii (contractul din 2016). 
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Procentul mobilităților studențești raportat la num ărul total de studenți a fost de 7% 

față de 5,92% din anul universitar precedent. 
 
Situația pe facultăți: 
 

Facultatea din 
Total mobilit ăți 

studențești 
2015/2016 

Procent 

Procent din 
numărul total 

studenți pe 
facultăți 

Miercurea Ciuc 96 61,94% 12,07% 
Cluj-Napoca 21 13,54% 7,66% 
Târgu Mureș 38 24,52% 3,29% 

Total: 155 100% 7% 
 
IV.1.a) Acțiuni de mobilitate a studenților pentru studii (SMS) 
 
După cum am arătat la II.3., în anul universitar 2015/2016 am majorat sprijinul financiar 

pentru mobilități studențești pentru studii cu 17,26% prin transferuri bugetare, am transferat în 
total 24.599,- € la această categorie. Un număr total de 64 de studenți au primit granturi de 
mobilități de studii (+4,92%), pentru 321 luni (+6,65%), suma totală achitată pentru acest tip de 
mobilitate fiind de 167.099,- € (+14,93%).  

 
Situația pe facultăți: 
 

Facultatea din 2014/2015 
SMS 

2015/2016 
SMS 

Schimbare 

Miercurea Ciuc 33 36 +9,09% 
Cluj-Napoca 10 11 +10% 
Târgu Mureș 18 17 -5.56% 

Total: 61 64 +4,92% 
 
IV.1.b) Acțiuni de mobilitate a studenților pentru stagii (plasament) (SMP) 
 

La II.3. deja am prezentat faptul că în anul universitar 2015/2016 sprijinul financiar acordat 
pentru mobilitățile studențești de plasament din contractul din 2015 a fost diminuat prin 
transferuri bugetare cu suma totală de 24.102,- € în favoarea SMS, astfel suma totală de grant 
SMP acordată din acest contract a fost de 52.898,- €. Totodată în vara anului 2016 am organizat 
mobilități SMP și din contractul din 2016, grant plătit în total din acest buget fiind 67.519,- €. În 
acest fel numărul SMP organizat în anul universitar în cauză a fost cu 40% mai mare decât în 
anul universitar precedent (91 față de 65).  

Dintre cele 91 de mobilități SMP organizate în vara anului 2016 un număr de 31 au fost 
efectuate de către absolvenți (34%) dintre care 9 persoane au fost angajate la firma la care și-au 
efectuat mobilitatea.  

Situația pe facultăți: 
 

Facultatea din SMP 2014/2015 
SMP 2015/2016 

(contractul 
2015+2016) 

Schimbare 

Miercurea Ciuc 49 60 (30+30) +22,45% 
Cluj-Napoca 7 10 (6+4) +42,86% 
Târgu Mureș 9 21 (4+17) +133,33% 

Total: 65 91 (40+51) +40% 
 

IV.2. Acțiuni de mobilitate a personalului pentru predare (STA) 
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În anul universitar 2015/2016 am efectuat un număr total de 34 de mobilități de predare  
(-17%), durata totală fiind de 136 zile de mobilitate, numărul total al orelor de predare a fost 

de 276, suma totală achitată pentru acest tip de mobilitate a fost de 26.440,- €, iar suma de 
4.280,- € a fost transferată către STT.  

Situația pe facultăți: 
 

Facultatea din 
2014/201

5 
STA 

Procent 
din cadru 
didactic 
titular 

2015/201
6 

STA 

Procent 
din cadru 
didactic 
titular 

Schimbar
e 

Ştiinţe Economice și Umaniste, Miercurea Ciuc 9 21,95% 
17 20,99% - 5,56% 

Științe, Miercurea Ciuc 9 20,93% 
Științe și Arte, Cluj-Napoca 14 37,8% 10 27,78% - 28,57% 
Ştiinţe Tehnice și Umaniste, Târgu Mureș 9 10,97% 7 8,97% - 22,22% 

Total: 41 20,19% 34 17,44% -17,07% 
 

IV.3. Acțiuni de mobilitate a personalului pentru formare (STT) 
 

În anul universitar 2015/2016 am efectuat un număr total de 43 de mobilități de formare 
(+48,28%), durata totală fiind de 176 zile de mobilitate, suma totală achitată pentru acest tip de 
mobilitate a fost de 33.815,- €. Bugetul original a fost suplimentat cu 4.280,- € transferat din 
STA și 4.575,- € transferat din SOM. 

Situația pe facultăți: 
 

Facultatea din 2014/2015 
STT 

2015/2016 
STT 

Schimbare 

Miercurea Ciuc  11 18 +63,64% 
Cluj-Napoca 6 8 +33,33% 
Târgu Mureș 5 10 +100% 
Rectorat 7 7 0% 

Total: 29 43 +48,28% 
 

V. Mobilit ăți incoming ale studenților și a personalului universitar  
 

În anul universitar 2015/2016 studenții outgoing al Universității Sapientia care au efectuat 
mobilități de studii sau de plasament au fost mult mai numeroși decât studenții incoming. 
Numărul studenților incoming a crescut cu 16,67%. Totodată numărul mobilităților STA și STT 
incoming a crescut în mod semnificativ. 
 
V.1. Studenți incoming sosiți pentru mobilit ăți de studiu: 7 persoane. 

 
Situația pe facultăți: 
 

Facultatea din 2014/2015 2015/2016 
Miercurea Ciuc 0 1 
Cluj-Napoca 1 0 
Târgu Mureș 5 6 

Total: 6 7 
 
În momentul de față studenții din Ungaria reprezintă cea mai importantă sursă de studenți 

incoming, pentru ei putem oferi cursuri în limba maghiară, iar grantul le-a fost crescut de la 300 
la 400 € pe lună. 

 
Pentru mobilități de plasament nu au sosit studenți străini în anul universitar 2015/2016.  
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V.2. Cadre didactice incoming sosite pentru mobilități pentru predare: 42 de cadre 

didactice (+147,06%), 387 ore de predare (+92,54%), 219 zile de mobilitate. Țările 
universităților de trimitere: Ungaria (39), Irlanda (1), Italia (1), Suedia (1). 

Situația pe facultăți: 
 

Facultatea din 2014/2015 
STA incoming 

2015/2016 
STA incoming 

Schimbare 

Miercurea Ciuc 7 22 +214,29% 
Cluj-Napoca 9 12 +33,33% 
Târgu Mureș 1 8 +700% 

Total: 17 42 +147,06% 
 
Situația orelor de predare ale profesorilor incoming pe facultăți: 
 

Facultatea din 2014/2015 2015/2016 Változás 
Miercurea Ciuc 72 212 +194,44% 
Cluj-Napoca 97 111 +14,43% 
Târgu Mureș 32 64 +100% 

Total: 201 387 +92,54% 
 
 
V.3. Personal universitar incoming sosit pentru mobilități pentru formare : 29 persoane, 

(+52,63), cu toții au sosit din universități din Ungaria. 
  

Facultatea din 2014/2015 2015/2016 Változás 
Miercurea Ciuc 11 17 +54,55% 
Cluj-Napoca 2 8 +300% 
Târgu Mureș 5 1 - 80% 
Rectorat 1 3 +200% 

Total: 19 29 +52,63 
 
VI. Munca coordonatorilor din cadrul facult ăților 
 
În anul anul universitar 2015/2016 programul Erasmus+ a avut rezultate excepționale la 

Universitatea Sapientia, contrar așteptărilor am depășit numărul de mobilități din anul 
universitar precedent, mai ales la studenți.  

Un ingredient de bază al mobilităților reprezintă munca coordonatorilor departamentali 
Erasmus din cadrul facultăților. Programul Erasmus+ necesită abilități organizatorice serioase de 
la studenți pe care nu toți studenții le au, de aceea succesul mobilităților depinde în mare măsură 
și de sprijinul primit din partea coordonatorilor înainte, în timpul și după deplasarea la instituția 
de primire. Timpul de lucru acordat programului Erasmus+ este indirect proporțională cu 
numărul problemelor de rezolvat: cu cât mai bine informați sunt studenții, cu atât mai puține sunt 
problemele care se ivesc. Volumul muncii cu studenții participanți la mobilități crește extrem 
exact când crește și volumul muncii de secretariat (la începutul și sfârșitul semestrului/anului 
universitar), și este indicat ca acest aspect să fie luat în considerare în momentul în care 
coordonatorii primesc în plus sarcini care nu au legătură cu programul Erasmus+. 

 
VIII. Alte mobilit ăți internaționale – CEEPUS, Velux 

 

Întocmit de: Páll Zita, coordonator instituțional Erasmus  
 
Cluj-Napoca, 24 octombrie 2016 
 


