
CE SUNT PROGRAMELE INTENSIVE MIXTE (BLENDED INTENSIVE PROGRAMMES)? 

O noutate a programului Erasmus+ 2021-2027 este introducerea programelor intensive mixte – 

blended intensive programmes (BIP). Un BIP este un program conceput de instituții de 

învățământ superior din cel puțin trei țări ale programului Erasmus+. Un BIP include atât o 

activitate fizică, cuprinsă între 5 și 30 zile, cât și o componentă online obligatorie, a cărei durată 

nu este specificată.  

UNDE SUNT ORGANIZATE ACTIVITĂȚILE? 

Instituția de învățământ coordonatoare a BIP-ului este de obicei și gazda activităților față în față. 

Cu toate acestea, este posibil ca instituțiile de învățământ care contribuie la organizarea unui BIP 

să aleagă o altă locație în cadrul parteneriatului pentru activitățile în format fizic. 

CARE SUNT PARTICIPANȚII ELIGIBILI? 

La un BIP pot participa studenții înscriși într-o instituție de învățământ superior care deține ECHE 

și care urmează studii ce vizează obținerea unei diplome de licență, masterat sau doctorat, ori a 

unei alte calificări recunoscute la nivel de învățământ superior. 

CARE ESTE NUMĂRUL MINIM/ MAXIM DE PARTICIPANȚI? 

Numărul minim de participanți la un BIP pentru activitatea față în față este de 15 cursanți 

(studenți și personal). Sunt admiși participanți suplimentari dacă provin din instituții de 

învățământ superior dintr-o țară a programului Erasmus+.  Studenții din instituțiile de învățământ 

superior dintr-o țară parteneră a programului Erasmus+ pot participa la BIP, dar nu sunt incluși 

în numărul minim de 15 participanți și nu primesc grant Erasmus+. 

Nu există un număr maxim de participanți, dar se recomandă un echilibru în raportul dintre 

numărul de cursanți și numărul de profesori/formatori pentru a asigura calitatea programului de 

formare. 

CARE ESTE DURATA ACTIVITĂȚII? 

PERIOADĂ DE MOBILITATE FIZICĂ PERIOADĂ DE MOBILITATE VIRTUALĂ 

Min 5 zile – Max 30 zile Nu există o durată minimă. 
 

În urma efectuării unei mobilități combinate fizică și virtuală cursanții vor obține minimum 3 

credite ECTS. 

EXISTĂ TAXE DE PARTICIPARE? 

Nu se poate percepe participanților o taxă de participare la programele intensive mixte. 

Participanților li se poate cere însă să plătească pentru activități extra-curriculare, care nu au 

legătură directă cu programul. 

 



CARE ESTE VALOAREA BURSEI? 

SUBZISTENȚĂ 

ZILELE DE MOBILITATE 1-14 ZILELE DE MOBILITATE 15-30 

70 EUR/zi 50 EUR/zi 

TRANSPORT 

Pot beneficia de sprijin pentru transport următoarele categorii de studenți: 
- studenții și proaspăt absolvenții cu oportunități reduse  
- studenții din țările partenere programului Erasmus+ cu excepția Regiunilor 13 și 14 
 
Grantul alocat pentru transport se acordă conform benzii de distanță dintre țara de origine și 
cea gazdă: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm . Studenții 
care optează pentru călătoria cu mijloace de transport ecologice sunt eligibili pentru o sumă 
mai mare, în limita disponibilității fondurilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banda de distanță Transport standard Transport ecologic 

10-99 km 25 EUR  

100-499 km 180 EUR 210 EUR 

500-1999 km 275 EUR 320 EUR 

2000-2999 km 360 EUR 410 EUR 

3000-3999 km 530 EUR 610 EUR 

4000-7999 km 820 EUR  

Peste 8000 km 1500 EUR  

SUPLIMENTE DE GRANT 

Unii participanți la mobilități în cadrul BIP-urilor sunt eligibili pentru suplimente de grant:  
- studenții și proaspăt absolvenții cu oportunități reduse : 100 EUR (zilele 1-14) și 150 EUR 
(zilele 15-30). Această sumă se primește o singură dată / perioadă.  
- studenții și proaspăt absolvenții care nu beneficiază de sprijin pentru transport, dar 
optează să călătorească cu un mijloc de transport ecologic: 50 EUR ca și contribuție unică, la 
care se poate adăuga - dacă este relevant și în limita fondurilor disponibile – subzistența 
pentru maximum 4 zile adiționale 

 

CAND ȘI UNDE POȚI SĂ CANDIDEZI? 

Pentru mai multe informații – erasmus.outgoing@upt.ro  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
mailto:erasmus.outgoing@upt.ro

