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SEPIE - Public Agency 

Serviciului Spaniol pentru Internaționalizarea Învățământului Superior (SEPIE) este un organism 

autonom care are ca activități principale: internaționalizarea învățământului superior, implementarea 

programelor ERASMUS+ în domeniul educației și a programelor de învățare pe tot parcursul vieții, 

colaborează cu Ministerul Educației, Culturii și Sportului pe partea de monitorizare a studenților străini, 

are sucursale locale în: SUA, Brazilia, China etc. 

 Pe lângă obiectivele principale, agenția se mai ocupa și cu alte programe de mobilități naționale și 

internaționale, managementul programelor de internship: pentru SUA se oferă granturi de minim 2500 $ 

pentru internship în companii, cu scopul de a facilita inserția absolvenților în câmpul muncii pe piețe 

naționale sau internaționale.  

 

Internaționalizarea învățământului superior 

Statul spaniol a văzut prin internaționalizarea 

sistemului de învățământ superior o modalitare 

de creștere economică sustenabilă. Acest 

principiu al internaționalizării a fost prezentat ca 

un mijloc de a îmbunătăți relațiile între state, 

angajabilitatea și calitatea muncii depuse. 

Au fost purtate discuții pe tema studiului de 

impact al politicilor mai sus expuse, care arată 

că absolvenții cu  experiența internațională sunt 

mai bine încadrati în câmpul muncii. Aceștia au 

o rata de angajare de două ori mai mare față de 

absolvenții fară experiență internațională iar rata 

somajului este redusa cu 23%. Studiul a fost 

realizat de experți independenți și se bazează 

pe 80.000 de repondenți. 

Particularitățile sistemului educațional din Spania:  

- una dintre particularități derivă din modul de 

organizare a administrației naționale: stat complex 

divizat în 17 regiuni autonome care își administrează 

singure bugetul și stabilesc taxele, din acest motiv se 

regăsesc alocări bugetare diferite de la o regiune la alta, 

dar și taxe de studii diferite. În fiecare regiune autonomă 

trebuie să existe minim o universitate, există regiuni cu 

una sau mai multe, ex: Madrid, Catalonia, Andalusia - 

cu mai mult de 10 universități. Sistemul de învățământ 

superior spaniol cuprinde 50 de universități publice și 35 

private; 232 de campusuri universitare și 21 de 

campusuri internaționale. 

    

 

 


