ACADEMIA NAVALĂ “MIRCEA CEL BĂTRÂN”
Biroul Erasmus+
Str. Fulgerului, nr.1, 900218, tel/fax. 0241-643096,
e-mail. erasmus@anmb.ro

RAPORT NARATIV DE DESFAȘURARE A ACTIVITĂȚII
Nume și prenume
Facultatea
Specializarea
Grupa
Perioada mobilitate

Perioada de la:

Până la:

1. Cum ai aflat de programul Erasmus+ ?
de la foști studenți care au participat la Erasmus;
Seminar de informare Erasmus+ in ANMB;
de pe internet;
altele (specificați) ....................................................................................................
2. Considerați că perioada de practică a fost:
prea lungă;
prea scurtă;
suficientă.
3. Ce motive v-au determinat să aplicați la programul Erasmus+ ?
academice;
folosirea unei limbi străine;
dezvoltare profesională;
altele (specificați) ......................................................................................................
4. Evaluarea mobilității din perspectivă personală ? Unde 1 – nesatisfăcător, 5 – excelent. (încercuiți)
Sprijin din partea Biroului Erasmus+

1

- 2

- 3

- 4

- 5

Încredere în sine

1

- 2

- 3

- 4

- 5

Experiența Erasmus vă va ajuta în carieră?

1

- 2

- 3

- 4

- 5

Grantul Erasmus v-a acoperit nevoile financiare

1

- 2

- 3

- 4

- 5

Competențele lingvistice înainte de mobilitate

1

- 2

- 3

- 4

- 5

Competențele lingvistice după de mobilitate

1

- 2

- 3

- 4

- 5

5. Cum credeți că ar putea fi îmbunătățit programul Erasmus+ ?

6.

Recomandări pentru alți studenți privind obținerea de informații, proceduri de selecție, etc

1 din 3

7. Descrieți experiența trăită în plasament.
Detalierea experienței din plasament va avea forma unui eseu și va cuprinde detalii despre:
Date despre navă (nume, tip, dimensiuni, detalii constructive și tehnice);
Informații generale despre voiaj (locul ambarcării/debarcării, durata ambarcării, porturi de operare-porturi vizitate, tipul
de marfă operată);

Descrierea condițiilor la bordul navei (componența echipajului pe funcții și națiuni, limba folosită la bord, experiența
personală din punct de vedere intercultural, detalii legate de viața la bordul navei, hrănirea, cazarea la bord, accesul la internet
și comunicații, etc.);
Descrierea programului de practică executat la bordul navei (programul zilnic, activitățile în care ați fost implicați,
enumerare activități specifice din rutina serviciului de cart, situații deosebite apărute, modul de lucru în echipă, cum v-au ajutat
cunoștințele acumulate în facultate – discipline forte în profilul profesional, ce sugestii aveți la adresa îmbunătățirii
curriculumului în ANMB – discipline care ar trebui îmbunătățite, care este experiența dobândită pe parcursul mobilității și în
ce mod v-a ajutat stagiul de cadeție la dezvoltarea profesională).

.........................................................................................................................................................................................
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Semnătura student________________

Data: _________________
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