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• Credite în UPT și din mobilitate:

• Care este numărul de credite ce trebuie să fie contractat pentru un 
semestru?

• 30, dar se admit variații cu 3-5 credite sub sau peste 30 de credite;
• Pentru mobilități cu scop de realizare a lucrării de finalizare a studiilor, 

numărul de credite din UPT va corespunde pregătirii lucrării, iar cel dobândit 
în mobilitate va fi specific universității-gazdă; diferențele între cele două 
valori nu creează probleme.

• Studenții doctoranzi:
• vor contracta și obține credite pentru cursuri la universitatea-gazda 

(fără cerințe de minim sau maxim);
• partea de lucru în laborator nu are asociate credite.

• Trebuie să fie identitate de valori între creditele din UPT pentru perioada 
de mobilitate și cele de la instituția-gazdă?

• Nu, dar ambele valori trebuie să fie clar precizate în LA înainte de mobilitate 
și semnate de ambele instituții.

• Firmele-gazdă ale mobilităților de practică acordă credite?
• Nu, dar mobilitatea se derulează pe bază de credite, ale căror număr este 

stabilit şi acordat de către UPT.
• Pentru practica sau cursurile din afara curriculei se echivalează creditele 

în UPT?
• Da, dar ele vor fi considerate ca materii facultative și vor fi obligatoriu 

menționate astfel în Suplimentul de Diplomă (Diploma Supplement).
• Pentru materiile în afara curriculei UPT care va fi numărul de credite 

echivalat in UPT?
• Numărul de credite de la universitatea-gazdă va fi menționat în SD emis de 

UPT.
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• Detalii privind criteriile folosite la selecție:
• Cine formulează criteriile specifice? Când și unde se publică?

• Coordonatorul de acord; se publică cu cel puțin o zi înaintea 
interviului la locația de derulare a interviului.

• Participarea la alte tipuri de proiecte/ programe Erasmus & 
non-Erasmus din anii anteriori contează la criteriile specifice?

• Da, ponderea fiind stabilită de către coordonatorul de acord.
• Mai multe documente de același tip (certificate pentru mai multe 

limbi) conduc la mărirea numărului de puncte?
• Nu.

• Cum se definește statutul de “prima mobilitate”?
• Statutul de “prima mobilitate” se obține o singură dată în 

viață, indiferent de ciclul de studii, de semestrul de mobilitate 
sau de tipul acesteia (studii sau practică), de faptul că a 
decurs în LLP 2007-2013 sau în Erasmus+ 2014-2021.

• Se verifică existența altor mobilități anterioare?
• Da, atât în interiorul UPT cât și încrucișat între universități. 

Declarația din formularul de candidatură este pe proprie 
răspundere și este supusă legilor românești în vigoare; o 
declarație falsă intră sub incidența codului penal.
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• Cerințe obligatorii pentru plecarea în stagiu:

1. Learning Agreement SEMNAT DE AMBELE INSTITUŢII înainte de plecarea în 
mobilitate, ordin de deplasare semnat obținut de la DRI, contract financiar 
semnat.

2. Viza de ședere ca student pentru studenții care nu au cetățenie română și 
respectiv pentru toți studenții care merg în țări non-UE; vizele turistice nu sunt 
luate în considerare. O copie a vizei trebuie să existe în dosarul de mobilitate.

3. Aprobarea prorectorului de resort dacă perioada de mobilitate se suprapune 
cu cea de susținere a lucrării de diplomă sau dizertație.

4. Existența asigurărilor impuse prin contractul financiar. O copie a fiecărei 
asigurări trebuie să existe în dosarul de mobilitate, iar elementele de 
identificare (număr, serie, companie de asigurări, etc.) vor fi menționate în 
contractul financiar.

5. Act de identitate valabil pe toată perioada mobilității + 6 luni după aceasta 
(carte de identitate sau pașaport, în funcție de cerințele țării de destinație).

Toate documentele de mobilitate sunt în responsabilitatea studentului beneficiar de 
mobilitate. UPT nu poate aplica pentru vize, nici nu poate încheia asigurări în numele 
studentului.
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• Costuri de mobilitate:

• Sunt obligat să dovedesc existența în cont a fondurilor 
personale înainte de plecarea în mobilitate?

• Nu, dar trebuie să dispui de cel puțin 4 EUR/zi deoarece 
grantul Erasmus NU ACOPERĂ ÎN TOTALITATE costurile de 
trai în țara-gazdă.

• Instituțiile-gazdă percep taxe?

• NU pentru înscrierea la studii,

• Posibil pentru carduri specifice, acces la bibliotecă, baze 
sportive, transport, etc.

• Când trebuie sa plătesc cazarea și garanția pentru aceasta?

• Depinde de deținătorul locației de cazare! 

• ATENŢIE! Găsirea, negocierea și contractarea cazării sunt 
în sarcina personală a beneficiarului de mobilitate! UPT 
nu poate derula negocieri în numele unui student cu 
proprietari de locuințe, servicii sociale sau imobiliare.
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• Alte subiecte:

• Există acorduri recomandate, preferate?

• Nu, instituțional nu ne putem asuma favorizarea sau 
defavorizarea unei destinații incluse în lista afișată.

• Unde vor fi locațiile pentru interviuri?

• Pentru mobilitățile de studii la facultăți, după cum va 
stabili fiecare coordonator de acord în parte.

• Pentru mobilitățile de practică ale studenților și 
absolvenților la o locație stabilită de DRI si anunțată 
în timp util.


