
 

ROMÂNIA 
Ministerul Educaţiei 

Universitatea „ARTIFEX” din Bucureşti 
Acreditată prin Legea nr.133/2005 

Str. Economu Cezărescu nr. 47, sector 6, București 

Telefoane: 021.316.61.67; 021.316.61.68; 021.316.61.69  

Fax: 021.316.61.68; 021.316.61.69  

Website: www.artifex.org.ro 

E-mail: universitate@artifex.org.ro 

 

 

 

 

DECLARAȚIA DE POLITICĂ ERASMUS 

 

 

Printre obiectivele strategice ale universității în anii următori, îmbunătățirea poziției și 

imaginii internaționale este unul dintre cele mai cheie. Universitatea și comunitatea academică sunt 

de acord că dezvoltarea instituțională nu poate fi realizată în absența cooperării internaționale. Una 

dintre acțiunile din sfera internaționalizării din strategia de dezvoltare se referă la „(…) Încurajarea 

participării membrilor comunității la programe internaționale de mobilități și cercetare științifică”. 

Prin urmare, Universitatea urmărește să participe la mobilități pentru studenți și personal, cu 

speranța că rezultatele acestor activități vor contribui la propria dezvoltare. Universitatea va iniția și 

dezvolta parteneriate pentru activități Erasmus cu instituții de învățământ superior din țări membre 

ale programului dau partenere, căutând să coopereze cu universități care au profil, structură, 

obiective strategice similare.  

În lumina angajamentului către „educația centrată pe student”, Universitatea „ARTIFEX” 

este concentrată către studenți și spre nevoile acestora în raport cu competențele și abilitățile pe care 

trebuie să le dobândească în contextul contemporan al evoluțiilor tehnice, tehnologice și informatice 

de pe piața muncii. Cu un astfel de obiectiv, universitatea dorește să se dezvolte pe toate planurile, 

la nivel de licență și master, dezvoltare care nu mai poate fi posibilă în afara contextelor 

educaționale europene și a internaționalizării. 

Universitatea urmărește să realizeze cel mult 10 mobilități anual (total). Din punct de vedere 

al Universității, rezultatele așteptate cheie sunt: perfecționarea / dezvoltarea curriculum-ului, o 

cooperare mai strânsă cu universitățile partenere, îmbunătățirea conținutului disciplinelor, 

auxiliarelor didactice, software-ului educațional, resurselor din bibliotecă, acumularea directă de 

cunoștințe despre standardele, criteriile și procedurile de asigurare a calității, care să fie utilizate ca 
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instrumente de comparare sau factori de îmbunătățire a asigurării interna a calității în Universitatea 

„ARTIFEX”. 

Universitatea „ARTIFEX” din București intenționează să participe la activități 

corespunzătoare acțiunilor cheie 1 și 2. Prin valorificarea acordurilor de cooperare cu parteneri 

externi, Universitatea plănuiește să organizeze mobilități, atât plecări, cât și sosiri, pentru studenți, 

cadre didactice și personal administrativ.   

Universitatea consideră că mobilitatea studenților și a angajaților va contribui la creșterea 

calității pentru procesele educaționale, de cercetare și administrative. Studenții care vor învăța la 

universitate ca mobilități-sosiri vor aduce noi perspective, noi așteptări de la reprezentanții 

universității și de la resursele pe care instituția le oferă și, pe măsură ce interacționează cu studenții 

universității, schimbul de experiență îi va încuraja pe aceștia din urmă să-și îmbunătățească 

perspectivele și așteptările, astfel încurajând universitatea și personalul să le răspundă conform 

principiului educației centrate pe student. De asemenea, schimbul de cadre didactice va promova o 

educație de o calitate mai bună, întrucât colegii care vin vor aduce propria lor expertiză, experiență, 

abilități și strategii de predare, în timp ce membrii comunității noastre academice care pleacă vor 

aduce înapoi din mobilități noi perspective în domeniile educațional, cercetare, management 

academic, administrație. 

Un criteriu cheie în asigurarea calității referitoare la proiectarea și actualizarea ofertei 

educaționale corespunzătoare unui program este compatibilitatea de curriculum cu programe 

similare organizate de alte instituții de învățământ superior. Prin participarea la Erasmus+, 

Universitatea dobândește cunoștințe directe asupra curriculum-ului și structurii cursurilor existente 

la instituțiile partenere, din punct de vedere atât al studenților, cât și al profesorilor. Obiectivul unei 

mai bune compatibilizări este astfel mai ușor de obținut. 

Activitățile cheie ale universității, referitoare la internaționalizare, sunt mobilități pentru 

personal academic și administrativ, pentru predare și instruire profesională și mobilități studențești, 

atât pentru studii cât și plasament, virtual sau la fața locului. 

Mobilitățile vin în sprijinul întregii comunități academice prin schimbul de experiență, 

schimbul socio-cultural aducând un plus de cunoaștere prin dobândirea de abilități noi: 

aprofundarea unei limbi străine, adaptarea la o cultură și societate diferită. Se dobândesc 

competențe digitale, de comunicare și sociale formându-se ceea ce se numește identitatea europeană 

prin diversitatea culturilor. 

Astfel, universitatea se afiliază la trend-ul paneuropean de globalizare. 

Participarea în Erasmus+, pentru Universitatea „ARTIFEX” din București, va avea impact 

asupra instituției, personalului și studenților, cele mai importante direcții de impact fiind prezentate 

mai jos: 
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• Pentru studenți: 

o Contactul cu studenții care vin va reprezenta un stimulent pentru studenții să-și 

îmbunătățească aptitudinile în domeniul limbilor străine, capabilitatea de a comunica 

în mod corespunzător cu persoane din străinătate (persoane de o altă 

naționalitate/etnie, cultură), să învețe din experiența oaspeților și, de asemenea, să 

transmită/împărtășească propria lor experiență, să efectueze comparații între cele 

două instituții și să devină ei înșiși mult mai dedicați către dezvoltarea calității în 

Universitate. 

o Studenții noștri vor fi mai bine conectați la piața muncii din țara partenerului, vor fi 

mult mai conștienți asupra calificărilor, cunoștințelor, competențelor și abilităților 

cerute pentru posturi specifice în acea țară.  

o Studenții ar trebui să aibă un succes mai mare în a deveni angajați și, pentru cei care 

deja lucrează, performanța și rezultatele la locul de muncă vor fi îmbunătățite în 

urma experienței Erasmus+. 

o Gradul de conștientizare către alte culturi va crește, conducând la o atitudine mai 

puternică de sprijinire a valorilor Uniunii Europene, cetățenia activă și respect pentru 

alte popoare (indiferent de diferențele culturale / naționale / etnice). 

o Rețeaua socială a studenților se va lărgi, ceea ce poate fi util în activitatea lor 

profesională. 

• Pentru personal academic și administrativ: 

o Îmbunătățirea competențelor de comunicare în limbi străine. 

o Câștigarea de experiență și acumularea de bune practici în cooperarea inter-

universitară și parteneriate/programe europene. 

o Dezvoltarea cunoștințelor și experienței în activități, metode, proceduri și 

instrumente de predare, cercetare, activități administrative, pe baza celor aplicate de 

instituția parteneră. 

o Lărgirea rețelei profesionale. 

• Pentru Universitate: 

o Perfecționarea / dezvoltarea curriculum-ului. 

o O cooperare mai strânsă cu universitățile partenere. 

o Îmbunătățirea conținutului disciplinelor, auxiliarelor didactice, software-ului 

educațional, resurselor din bibliotecă. 
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o Acumularea directă de cunoștințe despre standardele, criteriile și procedurile de 

asigurare a calității, care să fie utilizate ca instrumente de comparare sau factori de 

îmbunătățire a asigurării interna a calității în Universitatea „ARTIFEX”. 

• Indicatori: 

o Numărul de plecări prin mobilități (studenți / cadre didactice / personal 

administrativ). 

o Numărul de vizitatori prin mobilități (studenți / cadre didactice / personal 

administrativ). 

o Rapoarte de comparare în cadrul procesului de asigurare internă a calității. 

o Număr de documente reflectând bunele practici transmise/primite. 

o Actualizări ale curriculum-ului prin valorificarea cooperării în cadrul Programului. 

o Dezvoltarea resurselor educaționale (resurse educaționale noi / îmbunătățite). 

Alte activități derulate împreună cu instituțiile de învățământ superior partenere, altele decât 

mobilitățile. 


