Decizia Senatului nr.
2051/27.10.2017 – Anexa 1.

Raport despre acțiunile de mobilitate Erasmus+ în anul universitar 2016/2017
și despre suma de finanțare primită în anul 2016
– rezumat –
În acest raport prezentăm activitățile de mobilitatea Erasmus+ al Universității Sapientia în
anul universitar 2016/2017, în comparație cu activitățile de mobilitate desfășurate în anul
universitar 2015/2016, precum și modalitatea de folosire a sumei de finanțare primite în anul
2016.
I. Activități, realizări
1. Pe lângă organizarea activităților de mobilitate o realizare importantă a fost modificarea
celor două regulamente interne de mobilitate Erasmus+ pentru perioada 2016-2020 pe baza
experiențelor acumulate, acestea au fost aprobate de către senatul universității.
2. În perioada 7-9 martie am organizat la toate cele trei facultăți evenimentul de promovare
Erasmus+ Open Doors, unde am prezentat programul, iar studenții care au fost în mobilități neau împărtășit experiențele.
3. Subpaginile web Erasmus+ al fiecărei facultăți au fost permanent actualizate, 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 2016/2017 am primit finanțare Erasmus+ KA103 în valoare de 387.225 €
(+20,56%, contractul 2016-1-RO01-KA103-023280). Suplimentare nu am cerut, suma a fost
folosită în întregime, am organizat 279 de mobilități , din care 51 SMS în vara anului 2016, și
228 mobilități în anul universitar 2016/17. Totodată în vara anului 2017 am organizat încă 2
mobilități SMP din contractul de finanțare din 2017.
Mobilitățile contractate și efectuate sunt cuprinse în tabelul de pe pagina următoare.

Tipul de
mobilitate
Acțiuni de
mobilitate a
studenților
pentru studii
(SMS)
Acțiuni de
mobilitate a
studenților
pentru
plasament/
stagii (SMP)
Acțiuni de
mobilitate a
personalului
pentru predare
(STA)

Parametri

Ccontractul
din 20151

Sprijin financiar

142 500 €

Număr de
mobilități
Sprijin financiar

Număr de
mobilități
Sprijin financiar
Număr de
mobilități

Contractul din
2016 2
170 000 €

(ebből 22 szociális
kiegészítést kapott)

Realizat în
anul univ.
2016/20173
(din contractul
2016 + 2017)
144 705 €
70

64
57

68

(nem adtunk
szociális kiegészítést
kerethiány miatt)

77 000 €

52 898 €
+67 477 €*

105 875 €

131 474 €
+ 2 600 €**

40

40
+51*

55

48
+2**

30 720 €

26 440 €

33 825 €

29 190 €

32

34

41

42

24 960 €

33 815 €

23 925 €

38 675 €

26

43

29

68

46 000 €

40 928 €

53 600 €

43 181 €

Acțiuni de
mobilitate a
personalului
pentru formare
(STT)
Sprijin pentru
organizarea de
mobilităților
(SOM)

Sprijin financiar

Total:

Sprijin
financiar

321 180 €

Număr de
mobilități

155 mobilități

Număr de
mobilități

Realizat în
anul univ.
2015/20163
(din contractul
2015 + 2016)
167 099 €

321 180 €
+67 477 €*
232 mobilități
la nivelul anului
universitar
(181 mobilități
din ctr. 2015
+ 51 mobilități
din ctr. 2016)

387 225 €

193 mobilități

387 225 €
+ 2 600 €**
230 mobilități
la nivelul anului
universitar
(228 mobilități
din ctr. 2016 + 2
mobilități din
ctr. 2017)

* 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.
** Cele +2 mobilități de plasament organizate în vara anului 2017 au fost finanțate din contractul nr.
2017-1-RO01-KA103-035700 încheiat cu AN.

II.2. Ratele granturilor
Ratele naționale de subzistență și de transport aplicabile sunt decise de către AN.

1

Cf. ctr. 2015-1-RO01-KA103-014404 semnat cu AN în data de 29.07.2015, durata 01.06.2015 – 30.09.2016 (16
luni)
2
Cf. ctr. 2016-1-RO01-KA103-023280 semnat cu AN în data de 18.07.2016, durata 01.06.2016 – 31 mai 2018 (24
luni)
3
Transferurile de fonduri au fost notificate, detalii vezi prezenta, II.3.
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Rata de sprijin individual SMS pentru anul universitar 2016/17 pentru țările în care studenții
noștri au efectuat mobilități de studii:
Țara instituției gazdă

Grant lunar Erasmus+

Spania
Polonia, Ungaria

500 €
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, au dreptul să primească suma de 200 €/lună adăugat la granturile din tabel.
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
Irland
Ungaria, Franța, Italia
Germania, Portugalia, Slovacia

Sprijinul individual de
subzistență
160 €
140 €
120 €

Sprijinul pentru transport, în funcție de distanța dintre instituția de trimitere și instituția
gazdă3:
Distanță
100–499 km
500–1999 km
2000–2999 km
3000–3999 km
4000–7999 km
8000 km sau mai mult

Sumă
180 € / participant
275 € / participant
360 € / participant
530 € / participant
820 € / participant
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 2016/17 (contractul nr. 2016-1-RO01-KA103-023280) nu a fost suplimentat, în
schimb am efectuat câteva transferuri bugetare, în funcție de necesități:
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Calculatorul de distanță al CE: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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Tipul de
mobilitate
Acțiuni de
mobilitate a
studenților pentru
studii (SMS)
Acțiuni de
mobilitate a
studenților pentru
plasament/
stagii (SMP)
Acțiuni de
mobilitate a
personalului pentru
predare (STA)
Acțiuni de
mobilitate a
personalului pentru
formare (STT)
Sprijin pentru
organizarea de
mobilităților
(SOM)

Total:

€ conform
contractului

€ după primul
transfer bugetar
(2017.02.15)

€ după al doilea
transfer bugetar
– final –
(2017.10.10)

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

170 000

144 938

144 705

85,12%

105 875

130 937

33 825

33 825

29 190

86,30%

23 925

23 925

38 675

161,65%

53 600

53 600

43 181

80,56%

387 225

387 225

387 225

100%

131 474

124,18%

III. Acorduri interinstituționale
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 interinstituționale 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 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 01.09.201528.02.2018, proiectul este finanțat de către agenția națională a Belgiei;
2. cu Turisticka i ugostiteljska skola Dubrovnik (TUSDU), număr contract 2016-1-HR01KA202-022160, titlu: Language skills and intercultural issues in the hospitality industry: unity
in diversity in the EU labour market, durata 24 luni, perioada 01.09.2016 – 31.08.2018, proiectul
fiind finanțat de către agenția națională a Croației.

IV. Acțiuni de mobilitate
În anul universitar 2016/2017 numărul total de mobilități Erasmus+ a fost de 230 (228 finanțate
din contractul din 2016 și 2 din contractul din 2017), aproape identic cu anul universitar
precedent.
Pe tipuri de mobilități și pe facultăți, situația se prezintă astfel:
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Facultatea din Miercurea
Ciuc

SMS
SMP
STA
STT
Total:

38
31
15
21

= 69 SM
= 36 ST

Facultatea din ClujNapoca

11
8
13
12

Facultatea din Târgu
Mureș

= 19 SM
= 25 ST

105

21
11
14
25

44

= 32 SM
= 39 ST
71

IV. 1. Acțiuni de mobilitate a studenților
În anul universitar 2016/2017 numărul total de mobilități studențești Erasmus+ a fost de
120 (118 finanțate din contractul din 2016 și 2 din contractul din 2017), ceea ce înseamnă o
scădere de 22,58% față de anul universitar precedent:
70 mobilități studențești pentru studii (contractul din 2016)+
48 mobilități studențești pentru stagii (contractul din 2016)+
2 mobilități studențești pentru stagii (contractul din 2017).
Procentul mobilităților studențești raportat la numărul total de studenți a fost de 5,36%
față de 7% din anul universitar precedent.
Situația pe facultăți:

Facultatea din

Total mobilități
studențești
2016/2017

Procent

69
19
32
120

57,50%
15,83%
26,67%
100%

Miercurea Ciuc
Cluj-Napoca
Târgu Mureș
Total:

Procent din
numărul total
studenți pe
facultăți
8,41%
6,93%
2,79%
5,36%

IV.1.a) Acțiuni de mobilitate a studenților pentru studii (SMS)
După cum am arătat la II.3., în anul universitar 2016/2017 am diminuat sprijinul financiar
pentru mobilități studențești pentru studii cu 14,88% prin transferuri bugetare, am transferat de
aici un total de 25.295,- € la SMP. Un număr total de 70 de studenți au primit granturi de
mobilități de studii (+9,38%), suma totală achitată pentru acest tip de mobilitate fiind de
144.705,- € (-13,40%).
Situația pe facultăți:
Facultatea din
Miercurea Ciuc
Cluj-Napoca
Târgu Mureș
Total:

2015/2016
SMS
36
11
17
64

2016/2017
SMS
38
11
21
70

Schimbare
+ 5,56%
0%
+23,53%
+9,38%

IV.1.b) Acțiuni de mobilitate a studenților pentru stagii (plasament) (SMP)
La II.3. deja am prezentat faptul că în anul universitar 2016/2017 sprijinul financiar acordat
pentru mobilitățile studențești de plasament din contractul din 2015 a fost mărit prin transferuri
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bugetare cu suma totală de 25.599,- €. Numărul SMP organizat în anul universitar în cauză a fost
50 (48+2), cu 45% mai mic decât în anul universitar precedent (91), din cauza faptului că la
sfârșitul anului universitar precedent, în vara anului 2016 am organizat mobilități SMP în paralel
din două contracte de finanțare, ceea ce nu s-a repetat în acest an universitar.
Dintre cele 50 de mobilități SMP organizate în vara anului 2017 un număr de 12 au fost
efectuate de către absolvenți (24%).
Situația pe facultăți:
Facultatea din
Miercurea Ciuc
Cluj-Napoca
Târgu Mureș
Total:

SMP 2015/2016
(contractul
2015 + 2016)
60 (30+30)
10 (6+4)
21 (4+17)
91 (40+51)

SMP 2016/2017
(contractul
2016+2017)
31
8 (6+2)
11
50 (48+2)

Schimbare
-48,33%
-20%
-47,62%
-45,05%

IV.2. Acțiuni de mobilitate a personalului pentru predare (STA)
În anul universitar 2016/2017 am efectuat un număr total de 42 de mobilități de predare
(+23.53%), suma totală achitată pentru acest tip de mobilitate a fost de 29.190,- € (+10,40%),.
Situația pe facultăți:

Facultatea din

Miercurea Ciuc
Cluj-Napoca
Târgu Mureș
Total:

2015/2016
STA

Procent
din cadru
didactic
titular

2016/2017
STA

Procent
din cadru
didactic
titular

Schimbare

17
10
7
34

20,99%
27,78%
8,97%
17,44%

15
13
14
42

22,73%
38,24%
17,72%
23,46%

- 11,76%
+30%
+100%
+23,53%

IV.3. Acțiuni de mobilitate a personalului pentru formare (STT)
În anul universitar 2016/2017 am efectuat un număr total de 68 de mobilități de formare
(+58,14%), suma totală cheltuită pentru acest tip de mobilitate a fost de 38.675,- € (+14,37%).
Bugetul original a fost suplimentat cu 14.750,- € transferat din STA și din SOM.
Situația pe facultăți:
Facultatea din
Miercurea Ciuc
Cluj-Napoca
Târgu Mureș
Rectorat
Total:

2015/2016
STT
18
8
10
7
43

2016/2017
STT
21
12
25
10
68

Schimbare
+16,67%
+50%
+150%
+42,86%
+58,14%

V. Mobilități incoming ale studenților și a personalului universitar
În anul universitar 2016/2017 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 rămas neschimbat, totodată numărul mobilităților STA a crescut
iar numărul mobilităților STT incoming a stagnat.
V.1. Studenți incoming sosiți pentru mobilități de studiu: 3 persoane (-57,14%).
Situația pe facultăți:
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Facultatea din

2015/2016
1
0
6
7

Miercurea Ciuc
Cluj-Napoca
Târgu Mureș
Total:

2016/2017
1
2
0
3

În momentul de față studenții din Ungaria reprezintă cea mai importantă sursă de studenți
incoming.
V.2. Mobilități de plasament incoming: 4 (+400%).
V.3. Cadre didactice incoming sosite pentru mobilități pentru predare: 60 de cadre didactice
(+42,86%). Țările universităților de trimitere: Ungaria (57), Irlanda (1), Germania (1).
Situația pe facultăți:
Facultatea din
Miercurea Ciuc
Cluj-Napoca
Târgu Mureș
Total:

2015/2016
22
12
8
42

2016/2017
28
22
10
60

Schimbare
+27,27%
+83,33%
+25%
+42,86%

V.4. Personal universitar incoming sosit pentru mobilități pentru formare: 28 persoane, (3,45%), cu toții au sosit din universități din Ungaria.
Facultatea din
Miercurea Ciuc
Cluj-Napoca
Târgu Mureș
Rectorat
Total:

2015/2016
17
8
1
3
29

2016/2017
9
14
2
3
28

Schimbare
-47,05%
+75%
+100%
0%
-3,45%

VI. Munca coordonatorilor din cadrul facultăților
În anul anul universitar 2016/2017 programul Erasmus+ a avut rezultate foarte bune la
Universitatea Sapientia, totodată acesta este numărul maxim de mobilități pe care putem
organiza în momentul de față în condițiile actuale (număr studenți și capacitate administrativă).
VIII. Alte mobilități internaționale – CEEPUS, programul Makovecz
Întocmit de: Páll Zita, coordonator instituțional Erasmus
Cluj-Napoca, 25 octombrie 2017
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