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UNIVERSITATEA DE STAT „BOGDAN PETRICEICU HASDEU” DIN CAHUL 

 

 

REGULAMENTUL 

DE ACTIVITATE AL SECŢIEI  

„INTEGRARE EUROPEANĂ ŞI MOBILITATE ACADEMICĂ” 
 

 

„APROBAT”  
la Şedinţa Senatului 

 Universităţii de Stat 

 „B.P. Hasdeu” din Cahul  

din 25 septembrie 2007,  

proces verbal nr. 01 

 

____________________________  

dr., conf.univ., Andrei POPA,  

Preşedintele Senatului USC. 
 

 

 

Misiunea şi scopul Secţiei Integrare Europeană şi Mobilitate Academică 

 

Secţia Integrare Europeană şi Mobilitate Academică reprezintă o subdiviziune 

administrativă a Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul,  având misiunea de 

a stabili, consolida şi extinde cooperarea interuniversitară la nivel naţional şi internaţional, 

asigurând posibilitatea participării studenţilor, cadrelor didactice si cercetătorilor la programe de 

mobilităţi, de cercetare si de formare profesională. 

Secţia Integrare Europeană şi Mobilitate Academică (în continuare Secţia) are drept scop 

prioritar promovarea şi integrarea învăţământului superior naţional în sistemul educaţional 

european prin cooperarea internaţională.  

 

Atribuţii:  

 Elaborarea studiilor de strategie în domeniul Relaţiilor Internaţionale şi Mobilităţii 

Academice ale Universităţii;  

 Stabilirea parteneriatelor cu universităţi, organizaţii economice şi agenţii guvernamentale 

şi private din străinătate care să ofere cadrelor didactice şi studenţilor din USC 

oportunităţi de cercetare, predare, programe de studii şi practică;  

 Informarea operativă a personalului didactic, de cercetare şi a studenţilor privind 

oportunităţile de cooperare internaţională pe plan academic şi de cercetare ştiinţifică;  

 Asigurarea reprezentării Universităţii, în persoana rectorului, prorectorilor, a şefului 

secţiei şi a altor persoane, în relaţia cu instituţii, departamente, ministere şi alte structuri 

ale Republicii Moldova în ceea ce priveşte participarea la programe educaţionale 

internaţionale;  

 Identificarea programelor educaţionale internaţionale, a oportunităţilor participării 

Universităţii „Bogdan Petriceicu Hasdeu” în cadrul acestora; 

 Lansarea şi finalizarea parteneriatelor şi reţelelor instituţionale cu organizaţii de profil din 

Republica Moldova din Europa şi din întreaga lume; 

 Facilitarea schimburilor interuniversitare la nivel instituţional pentru cadre didactice şi 

studenţi; 
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 Participarea la manifestări academice şi/sau ştiinţifice internaţionale; 

 Pregătirea şi organizarea de vizite şi programe de predare pentru profesori în cadrul 

schimburilor şi parteneriatelor instituţionale asumate de universitate; 

 Coordonarea paginii web a universităţii în limba română şi engleză în vederea promovării 

imaginii instituţiei asigurând transparenţa activităţii didactice, programelor şi a 

realizărilor întregului corp academic;  

 Asigurarea unei comunicări bune cu rectorul, cu prorectorii, cu facultăţile, catedrele şi cu 

alte subdiviziuni ale Universităţii în vederea monitorizării activităţilor şi proiectelor 

internaţionale şi pentru alcătuirea bazei de date în acest domeniu;  

 Promovarea şi coordonarea programelor de educaţie şi formare profesională: TEMPUS 

TACIS, ERASMUS MUNDUS şi altele;  

 Evidenţa şi monitorizarea aflării studenţilor cetăţeni-străini care îşi fac studiile în cadrul 

Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul; 

 Colaborarea cu Secţia Managementului calităţii   în vederea implementării sistemului 

european de credite — ECTS; 

 Coordonarea şi centralizarea materialelor şi documentelor, întocmirea bazei de date 

privind partenerii USC şi detalii despre aceştia; 

 Participarea la competiţii internaţionale de obţinere a granturilor pentru dezvoltare 

instituţională, cercetare, studii si specializare;  

 Afilierea la societăţi ştiinţifice internaţionale; 

 Organizarea de măsuri cu caracter ştiinţific şi cultural la nivel internaţional.  

 

Activităţi  

 

Pentru  realizarea scopului  şi  obiectivelor propuse Secţia desfăşoară următoarele activităţi: 

 elaborează corespondenta internaţională în scopul lărgirii numărului de acorduri de 

cooperare academică internaţională;  

 efectuează schimb de experienţă cu instituţiile de învăţământ superior europene privind 

implementarea prevederilor şi standardelor Procesului de la Bologna (ECTS); 

 monitorizează permanent şi în cadrul unui regim riguros derularea şi  eficienţa 

mobilităţii studenţilor şi a cadrelor didactice, solicitând şi generalizând rapoarte pentru 

rectoratul USC; 

 elaborarea, în comun cu persoanele şi subdiviziunile interesate, de intenţii de proiecte, 

proiecte şi direcţii strategice de colaborare interuniversitară şi internaţională; 

 identifică posibilităţi de participare la programele şi proiectele lansate de instituţiile 

europene; 

 coordonează şi consiliază participarea la manifestări ştiinţifice, de reciclare, de 

documentare, în afara graniţelor Republicii Moldova; 

 stabileşte relaţii în vederea prezentării USC prin participări instituţionale la seminare, 

conferinţe, cursuri de vara, simpozioane etc., prin materiale publicitare în mediile 

ştiinţific şi cultural internaţionale. 

 

Organigramă: 

 

Secţia Integrare Europeană şi Mobilitate Academică se află în subordonarea directă a 

prorectorului cu problemele de cercetare şi relaţii internaţionale. 


