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UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE “GEORGE ENESCU” IAȘI 
 
 
 
 

RAPORT 
Asupra activității de relații internaționale în anul universitar 2016-2017 
 
 
Acest raport a fost întocmit pe baza informațiilor furnizate de către Biroul de 

relații internaționale (BRI) al UNAGE. Acest document este o sinteză a informațiilor 
primite de la BRI cu minime comentarii și concluzii în final. 

 
BRI a desfăşurat următoarele activităţi:  
- a menţinut legătura cu organismele de specialitate (Agenţiile Erasmus+, 

respectiv ANPCDEFP - Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul 
Educaţiei şi Formării Profesionale) în vederea efectuării procedurilor de aplicare 
pentru fonduri şi raportare anuală, cu autorităţi şi instituţii publice: A.N.P.C.D.E.F.P,  
C.N.R.E.D., D.G.R.I.A.E., M.A.E., INS., UEFISCDI, BPC, AUF, cu organizaţii 
internaţionale precum ambasadele din ţările de provenienţă ale studenţilor care vin 
să studieze la UNAGE Iași, cu departamentele de relaţii internaţionale din instituţii 
internaţionale de profil.  

- a procurat și transmis broşuri de la universităţi din străinătate, materiale 
informative privind posibilităţi de studiu (şi posibilităţi de finanţare a studiilor) în 
străinătate; 

- a cercetat oferta educaţională pe Internet şi a difuzat informaţii referitoare la 
condiţiile de obţinere a burselor în străinătate, oferite de diverse instituţii / organisme 
naţionale şi internaţionale; canalele de informare utilizate sunt: afişe ce se pot găsi la 
panourile de informare principale din universitate, site-ul web al universităţii, întâlniri 
periodice pentru prezentarea Programelor, transmiterea informaţiei prin e-mail către 
persoanele interesate, materiale printate ce pot fi consultate in Biblioteca 
Universităţii, pagini web, pachetul ECTS; 

- a pus la dispoziţie materialele de prezentare a universităţilor partenere, cu 
ocazia deplasărilor în interes profesional ale personalului didactic şi studenţilor la 
aceste universităţi din străinătate;  

- a identificat, cu ajutorul departamentelor interesate, parteneri pentru diverse 
programe şi activităţi internaţionale; 

- a contribuit la organizarea de seminare, conferinţe, activităţi profesionale cu 
caracter internaţional; 

- a organizat programul pentru vizitele oaspeţilor străini (aspecte profesionale şi 
sociale); 

- a popularizat, în mass-media, acţiunile desfăşurate în Universitate; 
- a întocmit corespondenţa oficială legată de stabilirea iniţială de contacte cu 

universităţi din străinătate;  
- a rezolvat formalităţile legate de deplasările în străinătate ale personalului 

didactic şi ale studenţilor; 
- a lucrat permanent cu baza de date a UE Mobility Tool şi OLS; 
- a  sprijinit reintegrarea studenţilor beneficiari, la întoarcerea din mobilitate; 
- a organizat prezentări, pentru studenţi, privind programele internaţionale la 

care participă universitatea noastră: Erasmus+, Erasmus Open Doors, etc.;  
- a transmis informaţii, pentru studenţi şi cadre didactice, privind concursurile/ 
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competiţiile internaţionale din domeniul artistic; 
- a urmărit buna gestionare a bugetelor alocate pentru proiectele internaţionale 

la care suntem parteneri; 
- a contribuit la elaborarea de materiale informative în limbi străine, pentru 

promovarea imaginii Universităţii peste hotare.  
- a facilitat recunoaşterea rezultatelor învăţării obţinute în urma mobilităţilor 

pentru studenţi şi a echivalării perioadelor de studii/plasament în străinătate, în 
conformitate cu prevederile O.M.E.C.T.S. nr. 3223/2012 şi cu principiile Cartei 
Erasmus pentru Învăţământ Superior aprobate de Comisia Europeană. 

Pentru viitor, BRI, respective Biroul Erasmus+, îşi asumă activităţile de profil 
menţionate expres în Planul operaţional al Universităţii:  

1. Iniţierea unor proiecte de creaţie artistică eligibile în competiţiile 
organizate la nivel naţional şi internaţional; 

2. Continuarea şi extinderea programelor de schimb didactic şi artistic 
cu universităţi şi instituţii de cultură europene partenere, la cele trei nivele de 
educaţie: licenţă, masterat şi doctorat;  

3. Organizarea de manifestări ştiinţifice şi artistice internaţionale; 
4. Accesarea de fonduri naţionale, europene şi pan-europene; 
5. Intensificarea cooperărilor cu universităţi şi alte instituţii de interes 

prin participarea la noul Program European “Erasmus+” (2014-2021), acţiunile 
KA103, KA107 şi KA2. 

 
I. Programe europene, cu finanţare de la Comunitatea Europeană 
 a. Erasmus PLUS (E+) 
Universitatea Naționale de Arte ,,George Enescu" din Iași, Romania (UNAGE) 

a derulat proiectul educational de mobilitati Erasmus+ KA103 nr. 2016-1-RO01-
KA103-023791, cu o durata de 16 luni, în anul academic 2016-2017 și deruleaza 
încă proiectul educational de mobilitati Erasmus+ KA107 nr. 2016-1-RO01-KA107-
024268, cu o durată de 24 luni, având charta Erasmus+ nr. 56011-LA-1-2014-1-RO-
E4AKA1-ECHE, ca institutie de învățământ superior artistic, pe perioada 2014-2020.  

Universitatea Nationala de Arte "George Enescu" din Iasi, Romania (UNAGE 
Iasi) a derulat un proiect educational de mobilitati Erasmus+ KA103, cu o durata de 
16 luni, in anul academic 2016-2017. UNAGE Iasi functioneaza ca institutie de stat si 
are ca misiune formarea de specialisti pe domeniile artistice Muzica, Teatru, Arte 
vizuale si design, prin cursuri de specialitate la nivel licenta, master si doctorat, 
avand o configuratie cat si o pozitie aparte la nivel national. UNAGE a propus acest 
proiect pentru mentinerea unei pozitii de top in clasamentul national al institutiilor de 
invatamant superior din Romania, din punct de vedere al calitatii invatamantului. 
Proiectul continua participarii UNAGE Iasi in cadrul programelor cu finantare 
europeana. Scopul, principal al acestui proiect este realizarea politicii de 
internationalizare a universitatii prin orientarea si racordarea studentilor si staff-ului la 
contextul si realitatile internationale din domeniul artistic, si mai buna integrare a lor 
pe piata muncii, cat si dezvoltarea lor ca membrii ai unei comunitati bazate pe 
diversitate culturala si informatie. 

Obiectivele propuse au fost: 
1. cresterea calitatii si atractivitatii procesului educational prin efectuarea unei 

mobilitati academice internationale in perioada de studiu sau de practica artistica, in 
cadrul tuturor specializarile existente (Interpretare muzicala, Pedagogie muzicala, 
Compozitie, Muzicologie, Dirijat, Muzica religioasa, Pictura, Sculptura, Grafica, Foto- 
Video, Moda-design vestimentar, Arta murala, Pedagogia artelor plastice si 
decorative, Conservare – Restaurare, Design, Istoria si Teoria artei, Actorie, 
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Actorie/Papusi/Marionete, Regie, Teatrologie-Jurnalism teatral) si recunoasterea 
rezultatelor / competentelor obtinute;  

2. cresterea  duratei de mobilitate academice outgoing, pentru studenti si 
pentru staff, respectand principiile de acces egal, echitabil si nediscriminatoriu al 
candidatilor la granturile de mobilitate, indiferent de provenienta sociala si culturala; 

3. consolidarea unei retele de parteneri europeni, compatibili din punct de 
vedere al specializarilor, cu care UNAGE  Iasi are un istoric de colaborare activa, pe 
principiul win-win sau cu care a extins colaborarea de la alt gen de proiecte; 

4. cresterea calitatii serviciilor de sprijin pentru mobilitati si internationalizare 
curriculei prin integrarea si utilizarea rezultatelor/ experientelor / bunelor practici 
individuale in activitatile zilnice, la nivel universitar, modernizarea spatiului 
educational, dinamizarea colaborarii intre departamente; 

5. diseminarea impactului mobilitatilor in scopul constientizarii diversitatii 
sociale, culturale, lingvistice a ariei de invatamant superior European. 

Derularea si finalizarea proiectului a avut ca rezultate:  
- 63 de mobilitati outgoing, cu o medie de 5 luni si 16 zile, pentru studenti si  o 

medie de 4,9 zile la staff, avand planificate in aplicatia de proiect initiala un numar 
total de 88 mobilitati, cu o medie de 4 luni si 14 zile zile, pentru studenti si o medie 
de 4 zile la staff, la numarul total de 1501 studenti si 169 cadre didactice, respectiv 
90 personal nedidactic si auxiliar ai UNAGE Iasi;  

- 9 mobilitati studenti incoming, cu o medie de 6,7 luni, respectiv 8 mobilitati de 
staff incoming, cu o medie de 4,3 zile; 

-Flexibilitate privind alegerea cursurilor din LA, favorizand centrarea pe 
beneficiar, aspectul interdisciplinar, calitativ si aplicativ al mobilitatilor, urmat de 
recunoasterea rezultatelor invatarii; 

-Orientarea internationala a absolventilor UNAGE Iasi si oferirea unei 
experiente de adaptare la piata muncii si punere in practica a cunostintelor teoretice, 
in perioada vulnerabila de dupa absolvire, prin mobilitate de plasament; 

--Imbunatatirea competentelor lingvistice datorita suportului lingvistic (test si 
curs de limba) oferit studentilor care au efectuat mobilitati de studiu si plasament pe 
un semestru sau pe durata intregului an academic; 

-Stimularea dezvoltarii profesionale a staff-ului prin cresterea motivatiei si 
satifactiei profesionale de zi cu zi, a contientizarii pozitiei si valorii personale in raport 
cu personalul didactic si nedidactic din universitatile partnere, si cresterea 
adaptabilitatii, a deschiderii si intelegerii fata de contexte educationale  si sociale 
diverse; 

-Dinamizarea si cresterea calitatii serviciilor de sprijin oferite inainte, in timpul si 
dupa mobilitate, prin comunicare individuala cu participantii si o mai stransa si atenta 
comunicare cu departamentele universitare implicate, adaptarea la cresterea 
complexitatii instrumentelor UE introduse prin noul program Erasmus plus, tratarea 
in mod particular a fiecarei situatii aparute, consilierea si furnizarea informatiilor si 
documentelor necesare participantilor; 

-Pastrarea la un anumit nivel a internationalizarii UNAGE Iasi; 
-Un numar de 36 IIA pe muzica, 27 pe Arte plastice, 5 pe Teatru, 1 pe educatie 

pentru viitorii profesori, 3 pe plasamente.  
Pentru parteneriatele inactive o perioada mai indelungata de timp nu au mai 

fost încheiate contracte de colaborare.  
UNAGE Iasi a urmarit in proiectul de mobilitati Erasmus+ din 2016 urmatoarele 

obiectivele generale: calitatea mobilitatilor, competentele/ abilitatile/castigul personal 
al beneficiarilor, durata, volumul si derularea in bune conditii, precum si utilizarea 
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informatiei rezultate in scopul imbunatatirii sistemului institutional propriu, sub toate 
aspectele.  

Universitatea de Arte „George Enescu” foloseşte noul program Erasmus Plus 
(E+) ca o coloană vertebrală în vederea organizării de mobilităţi studenţeşti şi de 
cadre didactice, datorită fundamentelor sale foarte bine definite în documentele 
programului.  

       Prin calendarul de activitati derulat consideram ca, in general, UNAGE Iasi 
a atins obiectivele calitative precizate in contractul financiar si in Charta Erasmus+. 
Durata de mobilitate a fost depasita cu 26 luni (echivalent a 6 mobilitati medii 
prevazute initial in proiect), fata de cea propusa in proiect, in conditiile unui numar 
mai mic de mobilitati de studiu cu 2 si a unui numar de mobilitati de plasament mai 
mic cu 2 fata de cel aprobat initial. Cauza este, acceptul unei perioade de studiu sau 
de plasament mult mai mare decat media prevazuta in proiect. S-a decis micsorarea 
perioadei de mobilitate de plasament la 6 luni pentru anul academic următor, 
respectiv esalonarea acestei perioade pe durata întregului nivel de studiu, atat ca 
studenti cat si ca absolventi, incepand cu proiectul 2016 si proiectul castigat pe 
2017, pentru a veni in intampinarea solicitarii studentilor. La STT numarul de 
mobilitati realizate a fost mai mic cu 15 fata de cel planificat, la STA numarul realizat 
a fost mai mic cu 6 mobilitati fata de cel planificat, datorita transferului facut catre 
SMP si SMS (de la cadre didactice către studenți, singurul transfer permis). 

Studenţii Erasmus ai universităţii noastre au finalizat cu succes perioadele de 
studii. Au avut ocazia să înveţe şi să locuiască într-un mediu european, iar unii dintre 
ei au obţinut rezultate excelente (expoziţii artistice personale în ţara gazdă, concerte, 
precum şi posibilităţi de angajare după terminarea studiilor). Totodata, au beneficiat 
de un numar de 44 licente de testare a nivelului lingivistic si de 35 de licente de 
cursuri de limba straina online gratuite. 

Recunoasterea academica a rezultatelor din perioada de mobilitate se face 
pentru studenti prin intermediul procedurii de recunoastere academica a stagiilor 
efectuate prin programul Erasmus+, regulamentului studentului si a procedurii de 
reclasificare a studentilor beneficiari ai unor stagii de studiu sau de plasament, 
conform OrdinuluiMECTS nr. 3223/2012. 

Evenimentele de informare a viitorilor beneficiari si de diseminare a rezultatelor 
proiectului au fost structuratu sub forma unor sesiuni deschise de intalniri, atat online 
cat si la sediul UNAGE Iasi, cu orice student doritor sa obtina informatii despre 
programul de mobilitati academice Erasmus+, despre partenerii UNAGE Iasi si 
experientele de mobilitate de pana acum: 1. Erasmus Open Doors Day, organizat de 
ANPCDEFP in colaborare cu toate universitatile din tara participante la programul 
E+, din 09 martie 2017, 2. O poveste de 30 de ani: de la Erasmus la Erasmus+, un 
eveniment-expozitie, cu lucrari ale studentilor Erasmus incoming si outgoing si cu un 
moment muzical in deschidere, oferit tot de studentii outgoing si incoming E+, cu 
derulare intre 24 noiembrie si 11 decembrie 2017, avand deschiderea oficiala la 
Casa Pogor din Iasi. 

Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iaşi a primit un număr 
relativ mic de studenţi incoming, în comparaţie cu cei outgoing. Prezenţa lor este 
foarte  importantă pentru studenţii noştri, implicându-se şi în diferite tipuri de 
activităţi, altele decât orele de studii obişnuite. În ceea ce priveşte aceşti studenţi 
incoming, scopul nostru este de a menţine cel puţin numărul lor actual, dar de a 
creşte oferta de cursuri şi condiţiile sociale.  

Selecţia partenerilor este realizată de către departamente, care se află în 
contact direct cu universitatea parteneră. Selecţia se bazează pe arii similare de 
expertiză (în situaţia noastră, învăţământ  superior de artă), încercând să avem 
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parteneri în mai multe ţări şi chiar mai mulţi parteneri în aceeaşi ţară. Acordurile sunt 
revizuite după o perioadă de 4-5 ani, cu ocazia vizitelor SOM (sprijin în organizarea 
mobilităților) sau schimburilor STA (teaching assignment – mobilităţi de predare 
pentru cadre didactice).  

Concluzia finanțatorului, ANPCDEFP a fost ca ,,Universitatea Nationala de Arte 
George Enescu din Iasi si-a indeplinit obiectivele calitative stabilite prin ECHE si 
partial obiectivele cantitative stabilite prin contractul de finantare. Se incurajeaza 
cresterea numarului de mobilitati (atat pentru studenti, cat si pentru personal) si 
mentinerea absorbtiei eficiente a fondurilor”. 

Datele privind finanţarea obţinută şi mobilităţile realizate prin programul 
Erasmus+  şi fostul LLP-Erasmus sunt următoarele: 

 
a.1. Evoluția schimburilor studenţeşti de studiu si plasament  

Studiu SMS 
 2012-

2013 
2013

-2014 
2014-

2015 
2015-

2016 
2016-

2017 
Nr. 

studenţi 
outgoing 

28 32 30 32 31 

Nr. 
luni de 
mobilitate 
studenţi 
outgoing 

147,5  136,
5  

148 169 
luni  şi 18 

zile 

170 
luni și 20 

zile 

Nr. 
studenţi 
incoming 

4 5 9 7 7+1=
8 

Nr. 
luni de 
mobilitate 
incoming 

21 33 61 50 62 
luni și 25 

zile 

 
Plasament SMP 
 2012-

2013 
2013

-2014 
2014-

2015 
2015-

2016 
2016-

2017 
Nr. 

studenţi 
outgoing 

11 8 7 9 12 

Nr. 
luni de 
mobilitate 
studenţi 
outgoing 

34 26 35,7 47 
luni şi 1 zi 

68 
luni și 14 

zile 

Nr. 
studenţi 
incoming 

0 0 0 0 1 

Nr. 
luni de 
mobilitate 
incoming 

0 0 0 0 2 luni 
și 10 zile 
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Studenti incoming au sosit din: Universidad de Murcia, Universidad de Vigo, 

Univeridad de Salamanca - Spania, Universite Rennes2 – Franta, Academia di Belle 
Arti di L’Aquila - Italia  Univeryita Jana Evangelisty Purkyne v Usti nad Labem – 
Cehia, Universidade de Minho din Braga – Portugalia (primul student incoming pe 
interpretare muzicala), Rep. Moldova. 

Evolutia schimburilor de cadre didactice si nedidactice 
STA (profesori, predare): 

 2012-
2013 

2013
-2014 

2014-
2015 

2015
-2016 

2016
-2017 

Nr.ca
dre 
didactice 
outgoing 

15 16 15 11 9+2=
11 

Nr. 
zile de 
mobilitate 
outgoing 

72 67 92 64 46 

Nr.ca
dre 
didactice 
incoming 

11 7 10 9 7 

Nr. 
zile de 
mobilitate 
incoming 

46 36 50 45 52 

 
 

STT (instruire cadre didactice si nedidactice) 
 2012-

2013 
2013

-2014 
2014-

2015 
2015-

2016 
2016-

2017 
Nr. 

staff 
outgoing 

17 23 26 32 11+1
=12 

Nr. 
zile de 
mobilitate 
outgoing 

85 115 152 197 57 

Nr.sta
ff incoming 

0 5 0 0 0 

Nr. 
zile de 
mobilitate 
incoming 

0 30 0 0 0 

Cadrele didactice incoming provin de la universitatile din Cagliari, Sardinia – 
Italia, Nicosia – Cipru, Ferrara – Italia, Viena – Austria, Aquila – Italia, Rennes 
Franța. 

 
 

Dinamica fondurilor Erasmus: 
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Total contract  Erasmus+ (in euro) 
 2012-

2013 
2013-

2014 
2014-

2015 
2015-2016 2016-2017 

Suma 
totala repartizată 
[Euro] 

125430 129065 176270 
 

KA103: 172792 
KA107: 16.234 

KA103: 170050 
KA107: 8510 

În 2016-2017 s-au cheltuit toată suma alocată, 167250 euro, şi suplimentările 
de 2800 euro. KA107 din 2016 se va finaliza in mai 2018. 

Fonduri personale ale beneficiarilor, utilizate pentru mobilităţile din proiectul 
KA103: 12595 euro. 

Din fondurile totale de mai sus: 
Mobilitati de studiu studenţi SMS 

 2012
-2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-2016 2016-2017 

Sum
a totala 
[Euro] 

75996 69110 76347 KA103: 91049 
KA107: 11250 

KA103: 92534 
KA107: 3750 

 
Mobilităţi de plasament  studenţi SMP 

 2012
-2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-2016 2016-2017 

Sum
a totala  
[Euro] 

1700
0 

14732 2513
0 

KA103: 
32923 
Pe KA107 

nu există fonduri 
pentru 

plasamente 

KA103: 
47203 
KA107: nu 

există fonduri 
pentru 

plasamente 
 

Mobilitati de predare STA 
 2012

-2013 
2013-

2014 
2014-

2015 
2015-2016 2016-2017 

Sum
a totala  
[Euro] 

1245
1 

1288
5 

1733
5 

KA103: 8760 
KA107: 980 

KA103: 5580
KA107: 2240

 
Mobilitati de instruire STT 

 2012
-2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-2016 2016-2017 

Suma 
totala 
[Euro] 

1418
5 

18585 2839
5 

KA103: 26620 
KA107: 2380 

KA103: 6860 
KA107: 1120 

 
Contractele  Erasmus Plus 2017-2018, actiunea cheie 1 (KA1) – proiect de 

mobilitate:  
KA103: 183315 euro 
KA107: 16390 euro. 
b. Erasmus-Mundus, HUMERIA 
În mai 2017 s-a încheiat parteneriatul Universităţii de Arte „George Enescu” din 

Iaşi din proiectul Erasmus-Mundus HUMERIA (2013-2528 / 001-001 EM Action 2 - 
HUMERIA), cu: Masaryk University - Czech Republic, Universita’ Della Tuscia - Italy, 
Universitatea Babeş-Bolyai - Romania, Academy of Performing Arts in Bratislava - 
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Slovakia, Lunds Universitet - Sweden, University of Groningen - The Netherlands, 
Goris State University - Armenia, Yerevan State University - Armenia, Nakhchivan 
State University, Azerbaijan, Qafqaz University, Azerbaijan, Belarusian State 
University - Belarus, Caucasus University - Georgia, Ilia State University - Georgia, 
Kutaisi University - Georgia, The Academy of Music Theatre and Fine Arts - 
Moldova, Zaporizhzhya National University - Ukraine, Taras Shevchenko National 
University of Kyiv - Ukraine, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University - 
Ukraine şi coordonatorul proiectului - Tallinn University din Tallinn, Estonia. 

În acest cadru, s-au realizat: 
-  mobilităţi de studenţi „incoming”, pe nivel licenţă şi master,  1 în semestru 

unu şi 2 pe durata intregului an 2014-2015, 1 în semestrul unu şi 3 pe durata anului 
2015-2016, pe nivel licenţă (3) şi doctorat (1); 

- o mobilitate de cadru didactic ,,incoming” de instruire, in sem. 2 al anului 
2015-16, cu durata de o lună. 

 Pentru toate mobiliăţile s-a primit un buget de 22500+38000 = 60500 euro.  
 
II. UNAGE în cadrul asociaţiilor internaţionale 
Universitatea Naţională de Arte „George Enescu" din Iaşi este membră a unor 

organizaţii internaţionale de profil precum Asociaţia Europeană a Conservatoarelor, 
Academiilor şi Şcolilor de Muzică (AEC), The European League of Institutes of the 
Arts (ELIA), Union Internationale de la Marionnette (UNIMA), The International 
Council of Museums (ICOM). Taxele de membru se plătesc din fondurile centrale ale 
UNAGE Iași. 

 
III. Etnici români 
Universitatea Naţională de Arte „George Enescu" din Iaşi a organizat pentru 

prima dată, în iulie 2017, conform OMEN 3900 din 16.05.2017 și anexei nr. 2, 
Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învâțâmânul superior de 
stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, 
respecctiv fără plata taxelor de școlarizare, dar fără, începând cu anul 2017-2018, 
admiterea pentru etnici români din țările învecinate pentru toate nivelele de studiu, 
anume licență, master și doctorat. Numărul de locuri aprobate a fost de 47, din care 
40 pentru etnici români din Rep. Moldova, și 7 pentru etnici români din Ucraina, cu 
un număr total de 22 locuri cu bursă. 

 
Câteva concluzii: 
- din raportul BRI rezultă că programul Erasmus+ este cel mai important 

vector de dezvoltare a relațiilor internaționale. În opinia mea, insă nu trebuie să fie și 
singurul. UNAGE, prin competența și prestigiul corpului didactic, al studenților și 
personalului nedidactic, trebuie să găsească și alte forme de cooperare 
internațională care să asigure vizibilitate, prestigiu și profesionalizare (conferințe 
internaționale, expoziții, concerte, spectacole de teatru, programe educaționale 
alternative: școli de vară, workshop-uri, etc....) 

- avem un număr redus de studenți Erasmus ce studiază la UNAGE. Am 
identificat mai multe cauze, fără a încerca de a fi exhaustiv: diferențele curiculare și 
a metodelor de predare și evaluare, baza materială, contextul economic și cultural 
din Iași. Numărul studenților și profesorilor din universitățile partenere care ar veni la 
Iași ar crește și dacă s-ar dezvolta relații profesionale de substanță între 
departamente sau programe de studii similare, identificându-se cu realism interesele 
comune. 
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Întocmit, 
Prof.univ.dr. Matei Bejenaru 
Comisia de relații internaționale a Senatului UNAGE 


