
Decizia Senatului nr. 
2286/25.10.2019 – Anexa 2 

 

Raport despre acțiunile de mobilitate Erasmus+ în anul universitar 2018/2019 și 
despre sumele de finanțare primite în anii 2017 și 2018 

– rezumat – 

În acest raport prezentăm activitățile de mobilitatea Erasmus+ al Universității Sapientia în anul 
universitar 2018/2019, precum și modalitatea de folosire a sumelor de finanțare primite pentru 
proiectele de mobilitate din 2017 și 2018. 

Abrevierile folosite: 

Mobilități studențești 
pentru studii = SMS 

Mobilități studențești pentru 
stagii = SMP 

Mobilități a 
personalului 

pentru predare = 
STA 

Mobilități a 
personalului pentru 

formare = STT 

Sprijin organizațional 
= SOM 

 
I. Realizări 
 

1. Universitatea Sapientia a organizat în total 1340 de mobilități cu țările participante la program 
(KA103) în cei 6 ani universitari în programul Erasmus. Dintre aceștia 362 au fost SMS, 391 SMP, 
261 STA și 326 STT. 

Număr de mobilități KA103 organizate pe proiecte: 
proiectul din 2013 (finalizat): 131 
proiectul din 2014 (finalizat): 196 
proiectul din 2015 (finalizat): 181 
proiectul din 2016 (finalizat): 279 
proiectul din 2017 (finalizat): 288 
proiectul din 2018 (în derulare): 265. 
 
2. Cele 1340 de mobilități Erasmus se distribuie astfel: 

 
KA103 – pe an universitar 

Tip              
An universitar

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 
SMS (362) 42 61 64 70 77 48 
SMP (391) 31 65 91 50 63 91 
STA (261) 32 41 34 42 52 60 
STT (326) 26 29 43 68 71 89 
Total (1340): 131 196 232 230 263 288 

 
KA103 – pe facultăți (2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19) 

Tip 
Facultate

 Facultățile din Miercurea 
Ciuc 

Facultatea din Cluj-
Napoca 

Facultatea din Târgu 
Mureș Rectorat 

SMS 203 (15+33+36+38+49+32) 68 (17+10+11+11+11+8) 91 (10+18+17+21+17+8) 0 
SMP 229 (12+49+60+31+35+42) 66 (10+7+10+8+12+19) 96 (9+9+21+11+16+30) 0 
STA 107 (13+18+17+15+18+26) 72 (11+14+10+13+14+10) 82 (8+9+7+14+20+24) 0 
STT 114 (14+11+18+21+22+28) 51 (2+6+8+12+12+11) 108 (6+5+10+25+24+38) 53 (4+7+7+10+13+12) 
Total: 653 257 377 53 
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3. Anul universitar 2018/19 a fost al doilea an universitar în programul de mobilități KA107 cu 
țările partenere, și în acești doi ani s-au realizat un număr de 21 de mobilități (9 outgoing și 12 
incoming), dintre care 9 mobilități în 2017/18 și 12 mobilități în 2018/19 (3 outgoing și 9 
incoming). 

 
4. Centralizatorul sumelor de finanțare primite în cadrul programului de mobilități Erasmus+: 
 
Anul 

proiectului Numărul contractului 
Suma de finanțare 

contractată Statutul proiectului 

2013 35/31.05.2013 135.918,- € decontat 135.159,40 € 
2014 2014-1-RO01-KA103-000194 317.820,- € decontat 
2015 2015-1-RO01-KA103-014404 321.180,- € decontat 
2016 2016-1-RO01-KA103-023280 387.225,- € decontat 

2017 
2017-1-RO01-KA103-035700 442.940,- € decontat 
2017-1-RO01-KA107-035701 29.910,- € decontat 

2018 
2018-1-RO01-KA103-047418 473.825,- € 

în curs de derulare 
(în valoare de 901.483,- €) 

2018-1-RO01-KA107-047431 14.993,- € 

2019 
2019-1-RO01-KA103-061451 405.685,- € 
2019-1-RO01-KA107-061450 6.980,- € 

 
În momentul de față avem în paralel patru proiecte de mobilitatea în derulare în valoare totală de 

mai mult de 900 mii EUR. 
 
5. În perioada 5-6 martie 2019 am organizat la toate cele trei facultăți evenimentele de 

promovare Erasmus+ Open Doors, unde am prezentat programul, iar studenții care au fost în 
mobilități ne-au împărtășit experiențele. Au fost prezenți 79 de studenți la Miercurea Ciuc, 11 de 
studenți la Cluj-Napoca, 34 de studenți la Târgu Mureș. 

 
6. Au fost modificate regulamentele interne privind mobilitățile Erasmus+ ale studenților și ale 

personalului. Cele mai importante modificări: introducerea recunoașterii materiilor pe bază de 
competențe, introducerea mobilității combinate în cazul mobilităților pentru predare. 

 
7. Paginile web Erasmus+ al fiecărei facultăți au fost permanent actualizate, am încărcat diverse 

informații utile și testimonialele studenților care au participat la mobilități. 
 
8. Am participat la seminariile Erasmus+ organizate de către Agenția Națională în octombrie 

2018 și ianuarie 2019. 
 
II. Audit de sistem 
 
În perioada 18-19 iunie 2019 Agenția Națională a efectuat la universitatea noastră un audit de 
sistem în cadrul căruia a fost verificat tot sistemul de implementare al programului prin ultimul 
program decontat în acel moment (2016-1-RO01-KA103-023280). Au fost chemați la interviu 10 
participanți dintre care s-au prezentat șapte (3 studenți, 2 profesori și 2 colegi din personalul 
administrativ). Ca urmare a auditului au fost formulate 13 recomandări care se pot consulta în 
Anexa 1 al prezentului raport. 
 
III. Raport financiar 
 
III.1. Proiecte de finanțare, mobilități realizate 
 

Comisia Europeană (CE) a încredințat sarcinile de execuție bugetară al programului Erasmus+ 
agențiilor naționale. În consecință universitatea noastră derulează proiectele de mobilitate pe baza 
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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 2018/2019 am participat în programele de mobilități KA103 (cu țările 
participante la program) și KA107 (cu țările partenere).  

 
KA103 
 
În decursul anului universitar 2018/2019 am organizat 288 de mobilități în cadrul programului 

KA103, dintre care 23 de mobilități din proiectul 2017 și 265 din proiectul 2018. Mobilitățile 
efectuate sunt cuprinse în următorul tabel, mai multe informații se găsesc în capitolul V al 
prezentului raport: 
 
KA103 

Tipul de mobilitate 

Realizat în anul univ. 
2017/2018 - mobilități 

Realizat în anul univ. 2018/2019 - mobilități 

Număr Valoare Număr Schimbare Valoare Schimbare 

Acțiuni de mobilitate a 
studenților pentru studii 
(SMS) 

77 177.710 € 48* -37,66% 
108.342 

€* 
-39,03% 

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

63 87.086 € 91 +44,44% 
134.816 

€** 
+54,81% 

Acțiuni de mobilitate a 
personalului pentru 
predare (STA) 

52 36.330 € 60*** +15,38% 
48.005 
€*** 

+32,14% 

Acțiuni de mobilitate a 
personalului pentru 
formare (STT) 

71 44.750 € 89**** +25,35% 
57.575 
€**** 

+28,66% 

Total: 263 de 
mobilit ăți 345.876 € 288 de 

mobilit ăți +9,51%  348.738 € +0,83% 

 

* din care 12 mobilități în valoare de 28.074 € din proiectul din 2017 și 36 mobilități în valoare de 80.268 € din 
proiectul din 2018 
** toate cele 91 mobilități din proiectul din 2018 
*** din care 2 mobilități în valoare de 1.620 € din proiectul din 2017 și 58 mobilități în valoare de 46.385 € din 
proiectul din 2018 
**** din care 9 mobilități în valoare de 5.260 € din proiectul din 2017 și 80 mobilități în valoare de 52.315 € din 
proiectul din 2018 

 
Proiectul KA103 din 2017 a primit o suplimentare de 6570 € în urma căruia valoarea totală a 

proiectului s-a ridicat la 442.940 € și am organizat din acest proiect în anul universitar 2018/19 încă 
23 de mobilități (12 SMS, 2 STA și 9 STT). Folosirea fondurilor acestui proiect în anul universitar 
2017/18 a fost descris în raportul anterior, proiectul a fost decontat în anul 2019.  

Din proiectul KA103 din 2018 am organizat 265 de mobilități în anul universitar 2018/19 (36 
SMS, 91 SMP, 58 STA, 80 STT). În momentul da față în acest proiect avem o rămășiță la fondurile 
destinate mobilităților studenților, și după decontarea mobilităților în curs și plata suplimentului 
social vom restitui aproximativ 35 de mii euro. 

În cazul proiectului din KA103 din 2019 la candidatură deja am luat în considerare și tendința 
de scădere a numărului mobilităților SMS, iar suma de finanțare primită va fi cheltuită în totalitate. 

Tabelul următor cuprinde situația proiectelor KA103 din 2017, 2018 și 2019: 
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KA103  

Tipul de 
mobilitate 

Categorie 
proiectul din 2017 1 proiectul din 

20182, contractat 
proiectul din 

20193, contractat contractat decontat 

Acțiuni de 
mobilitate a 
studenților 
pentru studii 
(SMS) 

Sprijin financiar 190.470 € 205.784 € 195.000 € 130.000 € 

Număr 
mobilități 

78 89 75 50 

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

Sprijin financiar 105.000 € 89.686 € 108.000 € 97.920 € 

Număr 
mobilități 

55 65 55 50 

Acțiuni de 
mobilitate a 
personalului 
pentru predare 
(STA) 

Sprijin financiar 36.740 € 37.950 € 57.900 € 56.840 € 

Număr 
mobilități 

44 54 60 56 

Acțiuni de 
mobilitate a 
personalului 
pentru formare 
(STT) 

Sprijin financiar 51.130 € 50.010 € 49.725 € 62.525 € 

Număr 
mobilități 

55 80 51 61 

Sprijin 
organizatoric 
(SOM) 

Sprijin financiar 59.600 € 59.510 € 63.200 € 58.400 € 

Total: 

Sprijin 
financiar 

442.940 € 442.940 € 473.825 € 405.685 € 

Număr 
mobilit ăți 

232 mobilități 288 mobilități  241 mobilități 217 mobilități 

 
KA107 
 
Anul universitar 2018/19 a fost al doilea an universitar în programul KA107, partenerul nostru 

fiind Ferenc Rákóczi II Transcarpathian Hungarian College of Higher Education din Berehove, 
Ucraina. Proiectul nostru KA107 din 2018 a primit o finanțare de 14.993 € pe baza contractului 
financiar nr. 2018-1-RO01-KA107-047431 cu durata de 26 luni (01.06.2018 – 31.07.2020).  

Mobilitățile KA107 din anul universitar 2018/19 au fost finanțate din proiectele din 2017 și 
2018, după cum urmează: 

                                                           
1 conform contract 2017-1-RO01-KA103-035700 semnat cu AN, durata 01.06.2017 – 31.05.2019. (24 de luni) 
2 conform contract 2018-1-RO01-KA103-047418 semnat cu AN, durata 01.06.2018 – 31.05.2020 (24 de luni) 
3
 conform contract 2019-1-RO01-KA103-061451 semnat cu AN, durata 01.06.2019 – 31.05.2021 (24 de luni 
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KA107  

Tipul de mobilitate 
Mobilit ăți în anul univ. 

2017/2018 
Mobilit ăți în anul univ. 2018/2019 

Număr Valoare Număr Schimbare Număr Schimbare 
Mobilități a studenților 
pentru studii (SMS) – 
incoming 

0 0 € 3 - 9.340 €**  - 

Mobilități a personalului 
pentru predare (STA) – 
outgoing 

4 3.920 € 2 -50% 1.960 €***  -50% 

Mobilități a personalului 
pentru predare (STA) – 
incoming 

2 3.160 € 4 +100% 5.480 €***  +73,42% 

Mobilități a personalului 
pentru formare (STT) – 
outgoing 

2 1.960 € 1 -50% 1.080 €*****  -44,90% 

Mobilități a personalului 
pentru formare (STT) – 
incoming 

1 880 € 2 +100% 
1.760 

€******  
+100% 

Total: 9 mobilități 9.920 €* 
12 

mobilit ăți 
+33,33% 19.620 € +97,78% 

 

* toate cele 9 mobilități din proiectul 2017 
** toate cele 3 mobilități din proiectul 2017 
*** toate cele 2 mobilități din proiectul 2017 
**** din care 2 mobilități în valoare de 3.160 € din proiectul 2017, și 2 mobilități în valoare de 2.320 € din proiectul 
2018 
***** din proiectul 2018 
****** toate cele 2 mobilități din proiectul 2017 

 
Din proiectul KA107 din 2017 am organizat un număr total de 18 mobilități, dintre care 9 în 

anul universitar 2017/18 (4 outgoing STA, 2 outgoing STT, 2 incoming STA și 1 incoming STT), 
și 9 în anul universitar 2018/19 (2 outgoing STA, 3 incoming SMS, 2 incoming STA, 2 incoming 
STT).  

 
Din proiectul KA107 din 2018-as am organizat până acum un număr de 3 mobilități, toate în 

anul univ. 2018/19 (1 outgoing STT, 2 incoming STA).  
 
Cele trei proiecte KA107 sunt cuprinse în următorul tabel: 
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KA107 proiecte contractate 

Tipul de 
mobilitate 

Categorie 
Proiectul din 2017 4 Proiectul din 

20185, contractat 
Proiectul din 

20196
,
 contractat contractat decontat 

incoming 
SMS 
 

Sprijin financiar 15.720 € 9.340 € 4.313 € 2.740 € 

Număr 
mobilități 

4 3 1 1 

incoming 
SMP 
 

Sprijin financiar 
- - 

3.380 € 
- Număr 

mobilități 
1 

outgoing 
STA 

Sprijin financiar 3.560 € 5.880 € 1.440 € 1.080 € 

Număr 
mobilități 

2 6 1 1 

incoming 
STA 

Sprijin financiar 4.320 € 6.320 € 1.160 € 880 € 

Număr 
mobilități 

3 4 1 1 

outgoing 
STT  
 

Sprijin financiar 1.300 € 1.960 € 1.440 € - 

Număr 
mobilități 

1 2 1 - 

incoming 
STT 

Sprijin financiar 1.160 € 2.640 € 1.160 € 880 € 
Număr 
mobilități 

1 3 1 1 

SOM  3.850 € 3.770 € 2.100 € 1.400 € 

Total: 

Sprijin 
financiar 

29.910 € 29.910 € 14.993 € 6.980 € 

Număr 
mobilit ăți 

11 mobilități 18 mobilități  6 mobilități 4 mobilități 

 
III.2. Ratele granturilor 
 

Ratele de subzistență și de transport aplicabile sunt decise de către AN. 
Rata de sprijin individual SMS în cadrul proiectului KA103 din 2018 pentru țările în care 

studenții noștri au efectuat mobilități pentru studii: 
  KA103 

Țara Grant lunar 
Danemarca, Irlanda, Italia, Spania  520 € 
Estonia, Polonia, Ungaria, Slovacia 470 € 

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

suma de 200 €/lună.  
Studenții participanți la o mobilitate pentru studii care au avut dreptul la bursă socială au primit 

un supliment de 200 €/lună care s-a adăugat la granturile din tabel. 
 
Pentru personalul universitar grantul a fost compus din sprijinul individual de subzistență și 

sprijinul individual pentru transport, acestea au variat în funcție de țara gazdă și de distanță, 
baremele pentru proiectele din 2018 fiind următoarele:  

                                                           
4 Conform contract 2017-1-RO01-KA107-035701 semnat cu AN, durata 01.06.2017 – 31.07.2019 (26 de luni) 
5 Conform contract 2018-1-RO01-KA107-047431 semnat cu AN, durata 01.06.2018 – 31.07.2020 (26 de luni)  
6
 Conform contract 2019-1-RO01-KA107-061450 semnat cu AN, durata 01.08.2019 – 31.07.2021 (24 de luni) 
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KA103 

Țara instituției gazdă Sprijinul individual de subzistență Tipul programului 

Franța, Germania, Italia, Spania 160 € 
KA103 

Polonia, Ungaria, Slovacia, Turcia 140 € 
Țările partenere (în cazul nostru: Ucraina) 180 € KA107 

 
Sprijinul pentru transport, în funcție de distanța dintre instituția de trimitere și instituția gazdă7: 

 

Distanță Sumă Tipul programului 

10-99 km 20 € / participant 

KA103, KA107 
100–499 km  180 € / participant 
500–1999 km  275 € / participant 
2000–2999 km  360 € / participant 
În cazul tuturor mobilităților distanța a fost calculată de la sediul universității Sapientia. 

 
IV. Acorduri interinstitu ționale 

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

de program/partenere se desfășoară pe baza unor acorduri interinstituționale. 
Universitatea Sapientia are în prezent 140 de acorduri interinstituționale Erasmus+ cu 49 de 

institu ții de învățământ superior din 16 țări : 28 instituții din Ungaria, 1 din Cipru, 1 din 
Danemarca, 2 din Franța, 1 din Irlanda, 3 din Polonia, 1 din Letonia, 1 din Lituania, 2 din 
Germania, 3 din Italia, 1 din Slovacia, 1 din Spania, 1 din Portugalia, 1 din Suedia, 1 din Turcia, 1 
din Ucraina.  

Erasmus+ sprijină și parteneriatele strategice, universitatea noastră a avut în derulare în anul 
universitar 2018/2019 două proiecte de parteneriate strategice, ambele ale facultății din Miercurea 
Ciuc: 

1. cu „Turisticka i ugostiteljska skola Dubrovnik (TUSDU)” din Croația, număr contract 2018-
1-HR01-KA204-047430, titlu Cultural knowledge and language competences as a means to 
develop the 21st century skills, durata 24 de luni, perioada 01.09.2018-31.08.2020, proiectul este 
finanțat de către agenția națională a Croației;  

2. cu „HÉTFA Kutatóintézet” din Ungaria, număr contract 2018-1-HU01-KA203-047766, titlu: 
iFEMPOWER – Intercative and mentorship based FEMale emPOWERment in the field of 
entrepreneurship, durata 36 luni, perioada 01.09.2018 – 31.08.2021, proiectul fiind finanțat de 
către agenția națională a Ungariei. 
 
V. Acțiuni de mobilitate 
 

În anul universitar 2018/2019 numărul total de mobilități KA103 a fost de 288. 
Pe tipuri de mobilități și pe facultăți, situația se prezintă astfel (nu sunt incluse cele 12 mobilități 

STT ale Rectoratului): 
 

KA103 

Tip 
Facultate

 Facultatea din Miercurea 
Ciuc 

Facultatea din Cluj-Napoca Facultatea din Târgu Mureș 

SMS 32 
= 74 SM 

8 
= 27 SM 

8 
= 38 SM 

SMP 42 19 30 
STA 26 

= 54 ST 
10 

= 21 ST 
24 

= 62 ST 
STT 28 11 38 

Total: 128 48 100 

                                                           
7 Calculatorul de distanță al CE: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 
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V. 1. Acțiuni de mobilitate a studenților (KA103) 

 
În anul universitar 2018/2019 numărul total de mobilit ăți studențești Erasmus+ a fost de 139 

față de 140 în anul universitar precedent: 48 mobilități pentru studii  și 91 de mobilități pentru 
plasament. 

 
Procentul mobilităților studențești raportat la numărul total de studenți a fost de 6,15% față de 

6,01% din anul universitar precedent. Situația pe facultăți: 
 

KA103 

Facultatea din Total mobilit ăți 
studențești 2018/2019 

Procent din nr. 
mobilit ăți 
studențești 

Procent din nr. 
total studenți pe 

facultăți 8 
Miercurea Ciuc  74 53,24% 8,63% 
Cluj-Napoca 27 19,42% 9,82% 
Târgu Mureș 38 27,34% 3,36% 

Total: 139 100% 6,15% 
 

V.1.a) Acțiuni de mobilitate a studenților pentru studii (SMS) 
 
În anul universitar 2018/2019 s-au realizat un număr total de 48 de mobilități SMS (-37,66%), 

suma totală achitată pentru acest tip de mobilitate fiind de 108.342,- € (-39,03%). Am avut 6 cazuri 
sociale care au primit supliment pentru studenți din medii dezavantajate în valoare de 6.235 €. 
Țările instituțiilor de primire: Irlanda (2 mobilități), Italia (1), Polonia (2), Slovacia (1), Spania (1), 
Ungaria (41). Situația pe facultăți: 
KA103 

Facultatea din  SMS 2017/2018  SMS 2018/2019  Schimbare 
Miercurea Ciuc 49 32 -34,69% 
Cluj-Napoca 11 8 -27,27% 
Târgu Mureș 17 8 -52,94% 

Total: 77 48 -37,66% 
 
V.1.b) Acțiuni de mobilitate a studenților pentru stagii (plasament) (SMP) 
 

Numărul SMP organizat în anul universitar 2018/2019 a fost 91 (+54,81%), suma totală achitată 
pentru acest tip de mobilitate fiind de 134.816,- € (+44,44%). Dintre aceștia au fost efectuate de 
către absolvenți un număr de 36 de mobilități (adică 39,56% din mobilitățile SMP față de 31,75% 
din anul universitar precedent). Țările instituțiilor de primire: Danemarca (1), Estonia (1), Ungaria 
(88), Spania (1). Situația pe facultăți: 
KA103 

Facultatea din SMP 2017/2018 SMP 2018/2019 Schimbare 
Miercurea Ciuc 35 42 +20% 
Cluj-Napoca 12 19 +58,33% 
Târgu Mureș 16 30 +87,50% 

Total: 63 91 +44,44% 
 
V.2. Acțiuni de mobilitate a personalului pentru predare (STA, KA103) 
 

În anul universitar 2018/2019 am efectuat un număr total de 60 de mobilități pentru predare 
(+15,38%), suma totală achitată pentru acest tip de mobilitate a fost de 48.005,- € (+32,14%). 
Țările instituțiilor de primire: Franța 1, Germania 1, Italia 1, Polonia 1, Slovacia 4, Spania 1, Turcia 
1, Ungaria 50. Situația pe facultăți: 
                                                           
8 Miercurea Ciuc 857; Cluj-Napoca 275; Târgu Mureș 1130 
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KA103 

Facultatea din STA 
2017/2018 

Procent 
din cadru 
didactic 
titular 

STA 
2018/2019 

Procent 
din cadru 
didactic 
titular 

Schimbare 
număr 

mobilit ăți 

Miercurea Ciuc 18 25,71% 26 37,68% +44,44% 
Cluj-Napoca 14 41,18% 10 30,30% -28,57% 
Târgu Mureș 20 23,53% 24 28,57% +20% 

Total: 52 26,94% 60 32,26% +15,38% 
 

V.3. Acțiuni de mobilitate a personalului pentru formare (STT, KA103) 
 

În anul universitar 2018/2019 am efectuat un număr total de 89 de mobilități pentru formare 
(+25,35%), suma totală cheltuită pentru acest tip de mobilitate a fost de 57.575,- € (+28,66%). 
Țările instituțiilor de primire: Polonia 2, Ungaria 85, Slovacia 2. Situația pe facultăți: 
KA103 

Facultatea din STT 2017/2018 STT 2018/2019 Schimbare 
Miercurea Ciuc  22 28 +27,27% 
Cluj-Napoca 12 11 -8,33% 
Târgu Mureș 24 38 +58,33% 
Rectorat 13 12 -7,69% 

Total: 71 89 +25,35% 
 

V.4. Mobilit ăți în cadrul proiectului KA107 
 

Anul universitar 2018/19 a fost al doilea an universitar în programul de mobilități cu țările 
partenere KA107. În programul KA107 granturile participanților incoming din țările partenere sunt 
achitate de către universitatea din țara programului.  

La nivel de an universitar am avut 3 mobilități outgoing și 9 mobilități incoming: 
KA107 

Tip mobilitate                        
Flux

 
Outgoing Unitatea de 

trimitere 
Incoming Facultatea de 

primire 
SMS - - 3  Cluj Napoca 

STA 
1 Cluj Napoca 

4  Cluj Napoca 
1 Miercurea Ciuc 

STT 1 Rectorat 2  Cluj Napoca 
Total: 3 - 9 - 

 
VI. Mobilit ăți incoming ale studenților și ale personalului universitar – KA103 
 
Și în anul universitar 2018/2019 numărul mobilităților outgoing a fost net superior numărului 

mobilităților incoming, deși numărul mobilităților incoming a crescut. 
 
VI.1. Mobilit ăți de studii incoming: 11 studenți (+266,67%). 

 
Situația pe facultăți: 

KA103 

Facultatea din 2017/2018 2018/2019 Schimbare 
Miercurea Ciuc 1 1 0% 
Cluj-Napoca 2 6 +200% 
Târgu Mureș 0 4 - 

Total: 3 11 +266,67% 
 
Studenții incoming au sosit din: Polonia (2), Slovacia (1), Ungaria (8). 
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VI.2. Mobilit ăți de plasament incoming: 1 (față de 0 în anul universitar precedent), efectuat de un 
student din Ungaria.  

 
VI.3. Mobilit ăți pentru predare incoming: 73 de cadre didactice (+12,31%). Țările universităților 
de trimitere: Polonia (6), Slovacia (4), Ungaria (63). Situația pe facultăți: 
KA103 

Facultatea din 2017/2018 2018/2019 Schimbare 
Miercurea Ciuc 19 30 +57,89% 
Cluj-Napoca 27 22 -18,52% 
Târgu Mureș 19 21 +10,53% 

Total: 65 73 +12,31% 
 

VI.4. Mobilit ăți pentru formare incoming: 59 de persoane (+28,26%), care au sosit din 
universități din Ungaria (56) și Slovacia (3). Pe facultăți:  
KA103 

Facultatea din 2017/2018 2018/2019 Schimbare 
Miercurea Ciuc 27 28 +3,70% 
Cluj-Napoca 11 17 +54,55% 
Târgu Mureș 3 10 +233,33% 
Rectorat 5 4 -20% 

Total: 46 59 +28,26% 
 
VII. Munca depusă de coordonatorii din facultăți 

 
În anul universitar 2018/2019 am avut cele mai multe mobilități de când am intrat în programul 

Erasmus. Numărul mobilit ăților a ajuns la mai mult de dublu față de primul nostru an 
universitar în program (2013/14), creșterea a fost de 119,85%, în timp ce numărul coordonatorilor 
a rămas neschimbat. Această creștere impune revizuirea necesarului de resurse umane. 
 
VIII. Tendin țe (2021-2027) 
 

În anul 2021 va începe un nou program Erasmus, care deocamdată nu are nume, buget sau 
reguli, dar se va baza pe trei principii: „inclusion” (sprijinirea categoriilor dezavantajate), 
„digitalization” (Erasmus Without Paper, EWP) și „green Erasmus”.  

Prezentul Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) expiră în 2020, și va trebui reînnoit. 
La reînnoire deja va trebui să prezentăm strategiile instituționale referitoare la principiile 
enumerate. 

Primul pas către EWP în cadrul Universității Sapientia ar trebui să fie digitalizarea totală a 
procesului de selecție, pentru acesta existând cel puțin trei variante de soluționare (prin sistemul 
Neptun, printr-o altă platforma online proprie sau prin achiziționarea unei platforme specifice).  

Avem și câteva probleme de rezolvat înainte de intrarea în noul program, de exemplu 
clarificarea atitudinii facultăților față de mobilitățile pentru studii, elaborarea principiilor de 
distribuire a fondurilor între unități (luând în calcul și faptul că 70% a fondurilor sunt ale 
studenților conform Anexei 2, și valoarea acestuia determină valoarea celor 30% rămase pentru 
mobilități de predare și formare), elaborarea unei grile detaliate de punctaj pentru cadre didactice și 
personal administrativ, etc. 

Pentru a elabora strategiile instituționale necesare și a deciziilor necesare pentru schimbarea de 
paradigmă în cadrul programului Erasmus este recomandat înființarea unui grup de lucru restrâns 
cu participarea coordonatorului instituțional. 
 
Întocmit de: Páll Zita, coordonator instituțional Erasmus+  
 
Cluj-Napoca, 23 octombrie 2019 
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