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Ce este LIFE LONG LEARNING PROGRAMME?
Decizia oficială prin care ia naştere noul Program al Comisiei Europene în Domeniul Educaţiei
şi Formării Profesionale, şi anume LIFE LONG LEARNING PROGRAMME (2007/2013),
a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în data de 24 noiembrie 2006.
Noul Program este alcătuit din 4 programe sectoriale: COMENIUS (educaţie preuniversitară),
ERASMUS (educaţie universitară), LEONARDO DA VINCI (formare profesională),
GRUNDTVIG (educaţia adulţilor), LLP fiind completat de:
•
•

Programul Transversal (4 arii de acţiune majoră: politica de dezvoltare, politica
lingvistică, noi tehnologii de informare şi comunicare, diseminarea şi utilizarea
rezultatelor)
Programul Jean Monnet (acţiunea Jean Monnet, granturi operaţionale pentru o serie
de instituţii, granturi operaţionale pentru asociaţii europene active în domeniul educaţiei
şi formării profesionale).

Secţiunea ERASMUS
ERASMUS (EuRopean Community ActionS for the Mobility of University Students) este
componenta Programului LIFE LONG LEARNING care se adresează învăţământului superior
prin intermediul căreia programul continuă, într-o formă revizuită şi extinsă, Proiectul de
acţiune al Comunităţii Europene pentru mobilitatea studenţilor şi Programul SOCRATES.
Obiectivele specifice sunt:
•
•

să susţină realizarea unei arii europene de învăţământ superior;
să contribuie, alături de învăţământul superior şi educaţia profesională, la procesul de
inovaţie.

Obiectivele operaţionale sunt:
•

•
•
•

să îmbunătăţească calitatea şi să mărească volumul mobilităţilor studenţilor şi a
cadrelor didactice în Europa, precum şi să contribuie la atingerea, până în 2012, a cifrei
de cel puţin 3 milioane de studenţi în cadrul Programului Sectorial ERASMUS;
să îmbunătăţească calitatea şi să mărească volumul cooperării multilaterale între
instituţiile de învăţământ superior din Europa;
să mărească gradul de transparenţă şi compatibilitate între învăţământul superior şi
calificările profesionale obţinute în Europa;
să îmbunătăţească calitatea şi să mărească volumul cooperării între instituţiile de
învăţământ superior şi întreprinderi;
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•
•

să faciliteze dezvoltarea practicilor inovative în educaţie şi formare la nivel terţiar, şi
transferul acestora, de la o ţară participantă către celelalte;
să susţină dezvoltarea conţinutului inovator al ICT, serviciilor, pedagogiei şi practicii
pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii.

În vederea îndeplinirii acestor obiective, universităţile îşi propun dezvoltarea de activităţi
comune cu instituţii de învăţământ superior din Uniunea Europeană,Elveţia, Norvegia, Islanda
şi Turcia pe principiul reciprocităţii, asumat prin acordurile bilaterale ERASMUS.
Coordonarea Programului LIFE LONG LEARNING:
→ La nivel internaţional: Agenţia Executivă în Domeniul Educaţiei,
Audiovizualului şi Culturii;
→ La nivel naţional: Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în
Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale;
→ La nivelul Universităţii Babeş-Bolyai: Biroul pentru Programe Comunitare
din cadrul Centrului de Cooperări Internaţionale.
TIPURI DE ACTIVITĂŢI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mobilităţi studenţi
Plasamente studenţi
Mobilităţi cadre didactice
Formarea cadrelor didactice şi a personalului nedidactic
Programe Intensive
Cursuri intensive de limbă (EILC)
Organizarea mobilităţilor
Dezvoltarea programelor de studiu
Cooperarea universităţi – întreprinderi
Modernizarea învăţământului superior
Campusuri virtuale
Reţele tematice
Măsuri complementare

MOBILITĂŢI STUDENŢEŞTI
Obiective:
•
•
•
•

să ajute studenţii să beneficieze educaţional, lingvistic şi cultural de o experienţă de
studiu în alte ţări europene;
să promoveze cooperarea între instituţii şi îmbogăţirea mediului educaţional al
instituţiilor gazdă;
să contribuie la dezvoltarea unui corp comun de tineri calificaţi, cu deschidere şi cu
experienţă internaţională, ca viitori specialişti;
să faciliteze transferul de credite şi recunoaşterea perioadelor de mobilitate petrecute în
străinătate, cu ajutorul sistemului ECTS sau a unui alt sistem de credite compatibil.
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PLASAMENTE STUDENŢI (în întreprinderi, centre de formare, centre de cercetare şi
alte organizaţii)
Plasamentul este considerat o perioadă de practică profesională într-o întreprindere sau
organizaţie din altă ţară participantă la Program, având ca scop formarea studenţilor în vederea
adaptării la cerinţele pieţei de muncă prin dobândirea unor cunoştinţe practice.
Organizaţiile gazdă pentru plasamentele studenţeşti pot fi întreprinderi, centre de formare,
centre de cercetare, alte tipuri de organizaţii profesionale.
Caracteristicile plasamentelor individuale sunt:
•
•

•

asigurarea recunoaşterii integrale de către instituţia de învăţământ superior de origine a
perioadei petrecute în străinătate;
semnarea unui acord de stagiu referitor la programul perioadei de plasament; acest
contract trebuie aprobat de către instituţia de învăţământ superior de origine şi de către
organizaţia gazdă.
efectuarea plasamentului în baza unui contract aprobat de către instituţia de învăţământ
superior de origine, organizaţia gazdă şi de beneficiar.

Mobilităţi ale cadrelor didactice pentru misiuni de predare în
instituţii de învăţământ superior
Obiective:
•
•
•

să permită studenţilor care nu pot să participe într-un plan de mobilităţi să beneficieze
de cunoştinţele şi expertiza unor cadre didactice universitare din alte ţări europene;
să promoveze schimbul de expertiză şi experienţa în ceea ce priveşte metodologia de
predare;
să încurajeze universităţile să îşi extindă şi să îşi îmbogăţească conţinutul cursurilor pe
care le oferă.

Formarea cadrelor didactice şi a personalului nedidactic în instituţii de învăţământ
superior şi intreprinderi
Obiective
•
•
•

Mobilitatea cadrelor didactice dintr-o instituţie de învăţământ superior către o
întreprindere (Activităţile pot varia foarte mult, de la seminarii, ateliere, cursuri şi
conferinţe, până la perioade de formare practică.)
Mobilitatea personalului administrativ şi nedidactic din instituţii de învăţământ
superior către o instituţie de învăţământ superior parteneră.
Mobilitatea personalului didactic dintr-o instituţie de învăţământ superior către o
instituţie parteneră în scopul perfecţionării academice.
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Mobilitatea se realizează pe baza acordurilor interinstituţionale.
Selecţia este făcută de către instituţia de învăţământ superior de origine. Grantul este
administrat de către instituţia de învăţământ superior.
Condiţia esenţială pentru acordarea oricărui grant o reprezintă respectarea unui plan de lucru
convenit de către ambii parteneri, instituţia de origine şi instituţia/întreprinderea gazdă.
Programul LIFE LONG LEARNING la Universitatea Babeş-Bolyai
Universitatea Babeş–Bolyai participă la Programul LLP, secţiunea ERASMUS din anul 1998,
reuşind să crească oferta de mobilităţi studenţeşti, cât şi oferta de cadre didactice de la an la an
şi să o diversifice, atât în ceea ce priveşte numărul universităţilor partenere, cât şi domeniile de
studiu.
Numărul mobilităţilor cadrelor didactice şi numărul mobilităţilor studenţeşti este reglementat
prin acorduri bilaterale încheiate între universitatea noastră şi instituţii de învăţământ superior
din ţările Uniunii Europene, Elveţia, Norvegia, Islanda şi Turcia pentru o perioadă determinată.
Activităţile cuprinse în acordurile bilaterale sunt rezultatul iniţiativelor de cooperare
manifestate de coordonatorii ERASMUS de la facultăţi şi a negocierilor acestora cu partenerii
străini.
Fiecare acord bilateral semnat în cadrul Programului LIFE LONG LEARNING pentru anul
academic 2013/2014 prevede în mod explicit:
• numărul de mobilităţi ale cadrelor didactice;
• numărul de mobilităţi studenţeşti;
• numărul de zile pentru fiecare mobilitate TA;
• numărul de luni pentru mobilităţile studenţeşti;
• nivelul de studiu;
• nivelul de predare;
• domeniul de studiu;
• domeniul de predare;
• numărul de plasamente al cadrelor didactice şi al personalului administrativ;
• numărul de zile pentru fiecare plasament al cadrelor didactice şi al personalului
administrativ;
• numărul de plasamente studenţeşti;
• numărul de luni pentru plasamentele studenţeşti.
Datele convenite în acordul bilateral pot fi modificate numai cu acordul ambelor universităţi.

