
ERASMUS POLICY STATEMENT – UNIVERSITATEA AGORA 
 
 
 
Obiective 
 
Credem cu tărie că participarea Universității Agora din Oradea (AUO) la Programul Erasmus+ va avea un 
impact benefic asupra modernizării instituției noastre și va contribui la procesul de internaționalizare al 
acesteia. Obiectivele generale ale strategiei noastre sunt creșterea gradului de internaționalizare al AUO și 
transformarea universității într-o instituție dezirabilă și modernă. Pentru a atinge aceste scopuri strategice, 
următoarele obiective strategice au fost formulate, toate putând fi atinse prin participarea instituției 
noastre la programul Erasmus+:  
• Să consolidăm relațiile existente cu parteneri tradiționali -în special de la nivelul UE - cu care avem 
schimburi de studenți și personal sau alte proiecte internaționale;  
• Să dezvoltăm relații cu noi parteneri, inclusiv din UE, dar fără a ne limita la aceștia, prin utilizarea acțiunilor 
cheie ale programului Erasmus+;  
• Să atragem mai mulți absolvenți de liceu prin promovarea posibilității ca aceștia să participe la mobilități 
de studiu și plasament; 
•Să încurajăm absolvenții de la nivel licență să continue cu studii de masterat, oferind programe comune 
de masterat (cu dublă sau multiplă certificare);  
• Să continuăm cu oferirea de burse și să identificăm sprijin financiar suplimentar pentru a încuraja studenții 
din medii defavorizate să absolve programele de studii ale AUO;  
• Să continuăm adaptarea programelor de studiu și cercetare la nevoile actuale și emergente ale pieței 
muncii, prin stabilirea de canale noi de comunicare cu sectorul de afaceri regional sau consolidarea 
canalelor existente.  
• Să ofere posibilitatea de mobilități și programe de cercetare virtuale prin folosirea de platformei de 
învățare online „Moodle” a AUO și a altor resurse digitale;  
• Să implicăm un număr mare de studenți ai AUO în mobilități internaționale;  
• Să recunoaștem, în concordanță cu normele naționale și Europene, rezultatele academice obținute de 
studenți în cadrul mobilităților și a altor activități internaționale.  
• Să încurajăm și să sprijinim dezvoltarea profesională continuă a personalului AUO prin oferirea de 
oportunități noi de dezvoltare profesională, inclusiv prin mobilități la instituții partenere, proiecte de 
cercetare și proiecte ce preiau cele mai bune practici;  
• Să atragem studenți, personal academic și cercetători din afara UE prin proiecte de mobilitate, proiecte 
de masterate comune, alianțe de cunoștințe și proiecte internaționale de cooperare;  
• Să stimulăm dezvoltarea competențelor antreprenoriale, de creare și inovare în cadrul tuturor 
disciplinelor predate în cadrul programelor de studiu ale AUO, accesând experiența personalului (incoming) 
străin.  
• Să aplicăm la competiții ce oferă finanțare națională sau europeană;  
• Să recunoaștem importanța și să facilităm vizibilitatea rezultatelor obținute de membrii personalului 
implicați în mobilități individuale sau în proiecte de cooperare cu partenerii strategici;  
• Să analizăm rezultatele monitorizării interne a mobilităților și ale activităților de cooperare europene și 
internaționale realizate și să luăm măsuri în vederea îmbunătățirii performanței internaționale.  
 
Prin atingerea obiectivelor stipulate, ne așteptăm să contribuim la dezideratul creării unui Spațiu European 
al educației, obiectivele contribuind, îndeplinirea obiectivelor contribuind parțial sau total la: instituirea 
activităților de mobilitate ca norme, recunoașterea calificărilor pe întregul teritoriu al UE, conferirea de 
acces liber la educație de înaltă calitate- indiferent de mediul socio-economic de proveniență. În adaos, 



prin participarea la programul Erasmus+, vom putea încuraja acumularea de competențe cheie în procesul 
de educație continuă și de competențe digitale pentru beneficiari.  
 
Acțiuni 
 
Prin participarea la programele integrate în KA1, AUO va putea urmări obiectivele strategiei de 
internaționalizare stipulate anterior, întrucât, în totalitatea lor, aceste obiective depind de realizarea 
mobilităților pentru studenți și personal sau de crearea de programe comune de masterat. Pe scurt, 
participarea personalului (incoming și outgoing) la activități de mobilitate va ajuta la consolidarea 
parteneriatelor existente. Căutarea constantă de parteneri pentru proiecte KA1, fie realizată direct de către 
Biroul Erasmus+ AUO, fie prin folosirea rețelelor profesionale ale personalului, va duce la crearea de noi 
parteneriate. Opțiunea de a participa la perioade de studiu în străinătate ar trebui să determine mai mulți 
studenți de liceu să aplice la programele oferite de AUO, iar înființarea unui masterat comun ar trebui să 
se traducă în creșterea numărului de studenți interesați să aleagă AUO. Parteneriatele cu întreprinderile 
regionale și internaționale și comunicarea constantă pe care acestea o implică, vor duce la o adaptare a 
programelor de studiu, pentru a se potrivi solicitărilor angajatorilor, iar mobilitatea de plasament va stimula 
întreprinderile să recruteze studenți ca angajați permanenți. Prin adăugarea mobilității virtuale la oferta 
educațională, studenții reticenți sau care nu au capacitatea să participe la o mobilitate clasică vor avea la 
dispoziție o altă opțiune, care, la rândul său, va crește numărul total de studenți mobili. Recunoașterea 
automată a rezultatelor mobilității, realizată într-o manieră rapidă și transparentă de către Biroul Erasmus 
+, va crește atât numărul de mobilități, cât și calitatea ofertei noastre educaționale. Folosind expertiza 
personalului străin/incoming (profesori, personal administrativ și cercetători), intenționăm să stimulăm 
inovația și creativitatea, deoarece studenții proprii și personalul deopotrivă vor avea posibilitatea să 
descopere noi practici și idei la care pot adera și pe care le pot dezvolta ulterior. Datorită proiectelor KA1 
depuse de către Oficiul Erasmus + și finanțate, toate activitățile de mai sus vor fi posibile. Biroul Erasmus+ 
se va asigura în continuare că rezultatele proiectelor KA1 la care participă AUO sunt vizibile în interiorul 
instituției, prin diseminarea intra-instituțională (la întâlniri, prin buletine informative, rapoarte ale 
rectorului, pe site-ul AUO și prin alte platforme digitale sau prin transformarea personalului și a studenților 
mobili în promotori activi ai programului), dar și extern – prin participări la conferințe organizate de 
ANPCDEFP, și la alte evenimente cu partenerii. Întrucât participarea la proiectele KA1 va fi monitorizată 
intern de Biroul Erasmus + și Departamentul de Relații Internaționale al AUO, ne vom asigura că procedurile 
și reglementările noastre sunt actualizate constant pentru a obține cele mai bune rezultate.  
Prin participarea la programe integrate în KA2, vom putea aborda în continuare crearea de parteneriate 
care se vor transcende cadrul Erasmus+. Vom putea ajuta cercetătorii și personalul nostru academic în 
continuarea cercetării și diseminării rezultatelor prin utilizarea de conferințe, întâlniri cu colegii și predare, 
ce vor constitui viitoare activități ale proiectelor de cooperare. Mai mult, deoarece vom participa la proiecte 
care au AUO ca beneficiar, studenții și personalul nostru vor beneficia de activitățile proiectelor 
menționate.  
Prin implicarea noastră în proiecte KA3, intenționăm să folosim cunoștințele personalului nostru pentru a 
efectua cercetări care vor ajuta la dezvoltarea politicilor în domeniul educației. Cu ajutorul partenerilor, 
dorim să descoperim cele mai bune practici și să dezvoltăm forumuri de dialog (inclusiv cu implicarea 
studenților și a tinerilor) în care aceste practici pot fi diseminate, pentru a fi luate în considerare de către 
factorii de decizie naționali și de la nivel nivel internațional.  
Biroul Erasmus+, care face parte din Departamentul de Relații Internaționale la AUO, va fi responsabil sau 
va contribui la gestionarea tuturor proiectelor Erasmus, principalele atribuții ale membrilor biroului fiind 
următoarele: identificarea de proiecte și completarea cererilor de finanțare; (co)redactarea și 
(co)gestionarea/managementul propunerii de proiect cu alți parteneri sau, în circumstanțe speciale, 
sprijinirea organismelor sau a personalul relevant al AUO la redactarea sau gestionarea proiectelor; 



căutarea de parteneri și stabilirea de acorduri, ghidați de compatibilitatea modelelor de studiu și plasament 
(KA1), sau a intereselor și expertizei comune (KA2, KA3); sprijinirea participanților înaintea mobilității la 
identificarea celor mai potrivite activități de mobilitate; completarea documentelor și comunicarea cu 
instituțiile gazdă; sprijinirea participanților pe parcursul mobilității, prin menținerea contactului permanent 
cu aceștia și medierea oricăror probleme care ar putea apărea la instituțiile gazdă; sprijinirea participanților 
post-mobilitate să se reintegreze în mediul AUO și să devină ambasadori Erasmus +, urmând ca aceștia să-
și împărtășească experiențele cu colegii și alte părți interesate; asigurarea automată a recunoașterii 
reciproce a rezultatelor; organizarea unor proceduri de selecție transparente și vizibile cu ajutorul celorlalte 
entități relevante ale universității – în special cu ajutorul unei comisii de selecție stabilite anual de către 
Rectorul AUO.  
Comitetul de selecție stabilește criteriile și calendarul pentru recrutare și le comunică părților interesate. 
Selecția studenților și a personalului care vor desfășura stagii în străinătate are loc la începutul primăverii 
anului anterior desfășurării mobilităților. Termenele limită pentru studenți străini (nominalizări, acorduri și 
formulare) se regăsesc în catalogul nostru de cursuri și vor fi comunicate anual partenerilor.  
 
Impact 
 
Am decis să prezentăm țintele și indicatorii, grupându-i tematic, în detrimentul folosirii Acțiunilor Cheie ale 
programului ca și categorii. 
 
Urmărind obiectivul de a consolida parteneriatele existente și de a dezvolta unele noi, AUO va semna 
acorduri interinstituționale cu toți partenerii actuali, înainte de desfășurarea noului Program Erasmus+ sau 
în primul an al implementării acestuia (2021). În pofida faptului că actualele acorduri acoperă numărul de 
mobilități alocate AUO, universitatea noastră va semna câte un nou acord anual, până în 2027, dând 
prioritate acoperirii unor noi areale geografice. În adaos, AUO va aplica la un minim de două proiecte de 
cooperare (KA2) în fiecare an al programului, după identificarea unor parteneri și activități relevante. În 
fiecare an, proiectele care nu au obținut finanțare vor fi optimizate și retrimise în competiție, cu condiția 
că acestea vor fi în continuare viabile și interesante pentru partenerii de proiect. Vom participa la întâlniri 
cu minim doi parteneri anual, cu scopul de monitoriza felul în care parteneriatul funcționează și posibilele 
direcții de extindere ale acestuia. Vom vizita minim un partener Erasmus+ anual și vom lansa invitații pentru 
partenerii noștri, ca aceștia să ne viziteze. Vom semna minim un acord interinstituțional cu un partener din 
Africa și unul din Asia de Sud-Est până în 2025. Vom aplica pentru finanțare cu minim un proiect KA3 până 
în 2027, iar pentru realizarea acestei ținte vom identifica posibili parteneri în rândul autorităților publice, 
ONGuri, organizații ale tinerilor și organizații internaționale sau vom accesa rețele deja formate.  
Având ca obiectiv asigurarea unei participări calitative la proiectele Erasmus+, AUO dorește să obțină o rată 
de satisfacție de peste 70% în rândul studenților și a personalului mobil (KA01), cuantificată pe baza 
feedbackului preluat chestionare și rapoarte. Urmărind același obiectiv, AUO va crea o strategie de 
management al riscului pentru proiectele Erasmus+ până în 2022. Vom asigura recunoașterea automată a 
rezultatelor învățării sau practicii pentru studenții participanți la mobilități. Vom oferi sprijin în 
îmbunătățirea cunoștințelor de limbă tuturor studenților și personalului outgoing, prin utilizarea platformei 
noastre de învățare Moodle și a altor mijloace digitale. Ne vom adapta regulamentele și practicile interne 
în conformitate cu recomandările naționale și internaționale referitoare la Erasmus +, în special cele 
furnizate de ANPCDEFP. Vom încorpora cele mai bune practici care funcționează în cadrul instituțiilor 
partenere și care au fost identificate prin interacțiunea cu acestea din urmă. Vom sprijini partea de 
digitizare a proiectelor și vom aplica toate inițiativele Erasmus Without Paper înainte de termenele emise 
de autorități. Vom actualiza catalogul cursurilor o dată pe an.  
Deoarece trimiterea a mai mulți studenți și personal în străinătate este un obiectiv, vom crește numărul 
studenților outgoing cu minim 5% în fiecare an până în 2027. Numărul personalului outgoing va fi, de 



asemenea, crescut cu minim 5% pe an. bază. Mai mult, vom crea posibilitatea participării la mobilități 
virtuale până în 2025 și ne așteptăm la cel puțin o mobilitate virtuală în același an.  
Fiind convinși că personalul străin/incoming va contribui la modernizarea instituției noastre, intenționăm 
primim minim 25 de astfel de vizitatori până în 2027. Vom informa instituțiile partenere despre 
disponibilitatea noastră de a accepta personal străin pe tot parcursul anului. Studenților le vom oferi 
informații în avans referitoare la cazare și îi vom sprijini în vederea obținerii de vize sau asigurări.  
Vom disemina toate rezultatele Erasmus + în cadrul instituției noastre, prin organizarea unor Zile Erasmus+ 
(Erasmus+ Days) în fiecare an și prin participarea la întâlnirile studenților și ale personalului. În plus, vom 
trimite buletine informative periodice și vom publica informații pe site-ul nostru și pe alte platforme AUO 
disponibile. Vom disemina rezultatele noastre în exterior, la conferințele organizate de ANPCDEFP și la 
întâlniri bilaterale și multilaterale cu partenerii.  
 
 


