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Ce este ERASMUS+?

 Program al Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret 

și sport pentru perioada 2014-2020

 Cel mai cunoscut, amplu şi accesibil program de schimb 

universitar din lume

 Pentru studenţi: oportunitatea de a beneficia educaţional, 

lingvistic şi cultural de experienţa vieţii în alte ţări europene

 Pentru universităţi: facilitarea cooperării între instituţii şi

îmbogăţirea mediului educaţional al instituţiilor gazdă

 Pentru mediul economic: dezvoltarea unui corp comun de 

tineri calificaţi, viitori specialişti cu deschidere şi experienţă

internaţională



A. MOBILITĂŢI ERASMUS+ 

DE STUDII
 Exclusiv în universităţile cu care UPT 

are acorduri ERASMUS+ valabile în 

domeniul de studii al studentului şi în 

limita numărului de locuri prevăzute:

www.upt.ro/international

 Durata mobilităţii = durata semestrului

(sau a anului universitar) la universitatea

parteneră

 Durata minimă = 3 luni (1 lună = 30 zile)

 Prelungire posibilă pentru cei care merg 

în semestrul I

 Toate mobilităţile trebuie să se 

finalizeze până în septembrie 2016

http://www.upt.ro/international


A1. Eligibilitate

 Studenţi înmatriculaţi la UPT

 Licenţă – anii I-VI; An terminal – doar dacă vor
urma la UPT următorul ciclu de studii

 Master – anul I

 Doctorat - Dacă bursa obţinută nu este acoperită din fonduri 
europene (fonduri structurale)

 Buni cunoscători ai limbii străine în care vor studia

 Pot candida şi studenţii care au efectuat mobilităţi de studii sau
practică în cadrul programului LLP-ERASMUS (2007-2014) cu 
condiţia ca numărul de luni de mobilitate de care au beneficiat 
(studii+practică) să fie mai mic de 21 luni (arhitectură) sau 9 luni 
(toate celelalte domenii).



A2. Aspecte financiare

 Grant ERASMUS+ studii:

 500 EUR/lună – Austria, Belgia, Cehia, Cipru, Croaţia, Danemarca, 
Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, 
Liechtenstein, Luxembourg, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, 
Portugalia, Slovenia, Spania, Suedia, Turcia.

 450 EUR/lună – Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia, 
Malta, Polonia, Slovacia, Ungaria.

 200 EUR/lună - Suplimentare studenţi eligibili pentru bursă socială:

 Grantul NU este menit să acopere toate cheltuielile legate de 
mobilitate, ci diferenţa între nivelul de trai din cele două ţări

 Plata în 2 tranşe:

 80 % la plecarea în mobilitate

 20 % la închiderea dosarului şi prezentarea tuturor documentelor 
justificative

 În timpul mobilităţii ERASMUS+ studentul nu poate beneficia 
de alte finanţări din fonduri europene (ex. POSDRU, CEEPUS)!



A3. Candidatură

 Dosar depus la DRI:

 Dosar-plic

 Formular de candidatură

 Foaie matricolă parţială

 Atestat de cunoaştere a limbii stăine în 

care se va efectua mobilitatea (se va 

menţiona nivelul de cunoaştere a limbii 

respective  conform Cadrului European 

Comun de Referinţă pentru Limbi 

Străine: A1, A2, B1, B2, C1, C2)

 Studenţii cu bursă socială: adeverinţă că 

este beneficiar al unei burse sociale sau 

actele corespunzătoare obţinerii unei 

burse sociale în UPT.

 Termen limită: 2 aprilie 2015



A4. Opţiuni

 Selectarea universităţii gazdă în 
funcţie de:

 Disponibilitate

 Limbă de studiu

 Compatibilitatea disciplinelor

 În formularul de candidatură se trec 
universităţile alese în ordinea 
preferinţei (3 opţiuni, plus 
posibilitatea repartizării de către DRI)

 CANDIDAŢII NU VOR LUA LEGĂTURA CU 
UNIVERSITĂŢILE PARTENERE ÎNAINTE 
DE FINALIZAREA SELECŢIEI ŞI 
NOMINALIZĂRII! 

 Întrebările de natură academică vor fi 
discutate cu coordonatorul de acord din 
UPT, iar cele de natură administrativă cu 
persoana de contact de la DRI.



A5. Acord de studiu 

(Learning Agreement)

 Document care cuprinde lista cursurilor pe care studentul 

Erasmus+ le va urma la universitatea parteneră

 Se întocmeşte după selecţie

 Număr de credite: 30 ECTS/semestru, 60 ECTS/an

 Trebuie semnat înainte de plecare de către: student, UPT şi

universitatea gazdă

 Se poate modifica doar cu acordul celor trei părţi

 Notele obţinute se echivalează conform grilelor menţionate în 

acordurile bilaterale



A6. Drepturi

 Încheierea unui Learning Agreement (acord de studiu) înainte de 
plecarea în mobilitate, semnat şi ştampilat de cele trei părţi
implicate: student, universitatea parteneră şi UPT;

 Obţinerea unui Transcript of Records (foaie matricolă) de la 
universitatea parteneră la sfârşitul mobilităţii;

 Recunoaşterea academică a rezultatelor obţinute; 

 La universitatea gazdă studentul ERASMUS+ nu plăteşte taxe de 
înscriere, şcolarizare, examinare, acces la laboratoare şi
biblioteci;

 Păstrarea bursei de studii pe perioada mobilităţii dacă studentul 
este/rămâne eligibil;



A7. Obligaţii

 Prezentarea documentelor solicitate la 
timp, completate integral şi corect

 Respectarea regulilor şi obligaţiilor
asumate prin contractul financiar şi
Learning Agreement (L.A.): 

 obţinerea creditelor contractate 
prin LA

 respectarea perioadei şi duratei 
stagiului Erasmus.

 Anunţarea promptă a DRI atunci când 
apar modificări (ex. renunţare la 
mobilitate, decalarea plecării, solicitare 
prelungire sau scurtare perioadă, 
modificare LA, etc). 

 Prezenţa la acţiunile de promovare a 
programului Erasmus în UPT atunci când 
se solicită acest lucru





B. MOBILITĂŢI ERASMUS+ DE 

PRACTICĂ PENTRU STUDENŢI ŞI 

ABSOLVENŢI

 Durata mobilităţii: minim 2 luni (1 lună = 30 zile)

 Perioadă: 

 Studenţi: semestrul al II-lea (pregătirea lucrării de diplomă) 

sau vacanţa de vară

 Absolvenţi: primele 12 luni de după absolvire

 Pot candida şi studenţii care au beneficiat de mobilităţi de 

practică în cadrul programului LLP-ERASMUS cu condiţia ca 

numărul de luni de mobilitate de care au beneficiat să fie mai 

mic de 22 (arhitectură), respectiv 10 (alte domenii de studii)



B1. Aspecte financiare

 Granturi pentru stagii de practică:

 700 EUR/lună – Austria, Belgia, Cehia, Cipru, Croaţia, 

Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, 

Islanda, Italia, Liechtenstein, Luxembourg, Marea Britanie, 

Norvegia, Olanda, Portugalia, Slovenia, Spania, Suedia, Turcia.

 650 EUR/lună – Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia, 

Malta, Polonia, Slovacia, Ungaria.

 În cazul acestui tip de mobilitate nu se acordă o suplimentare a 

grantului pentru studenţii cu oportunităţi reduse.

 Plata în 2 tranşe: 80% înainte de mobilitate, 20% la închiderea 

dosarului.

 Compania gazdă poate oferi o remuneraţie sau alte beneficii (ex. 

cazare, transport, mese gratuite) fără ca acest fapt să afecteze 

grantul.

 Nu se pot folosi două surse de finanţare din fonduri europene!



B2. De ce?

 UE: rata de şomaj a tinerilor este semnificativ mai 
mare decât în cadrul altor categorii (23,3% faţă de 
9,2% ptr. adulţi în 2012), deşi există peste 2 milioane 
de posturi libere 

 O perioadă petrecută într-o întreprindere sau 
organizaţie din altă ţară participantă la program 
menită să ajute beneficiarii:

 să se adapteze cerinţelor pieţii de muncă comunitare, 
folosind cunoştinţele acumulate în timpul studiilor

 să capete aptitudini specifice şi să îşi îmbunătăţească
abilităţile de comunicare în limbi străine

 să îşi îmbunătăţească cunoştinţele privind cultura 
economică şi socială a ţării gazdă 

 să acumuleze experienţă în muncă în domeniul de 
specializare. 



B3. Instituţii gazdă eligibile

 Pentru a fi eligibile, 

întreprinderile trebuie să

desfăşoare activităţi

economice în sectorul 

public sau privat, indiferent 

de mărimea lor, statutul 

legal, sectorul economic în 

care operează, inclusiv 

operaţiuni de prestări 

servicii

 Universităţi - doar pentru 

stagiile de practică ale 

studenţilor



B4. Instituţii care NU sunt 

eligibile

 Instituţiile UE şi alte organizaţii UE, inclusiv agenţiile

(lista lor completă poate fi consultată pe site-ul 

http://europa.eu/institutions/index_en.htm)

 Organizaţii care administrează programe UE (pentru a 

evita conflictul de interese şi /sau dubla finanţare)

 Reprezentanţe diplomatice naţionale (ex. ambasade, 

consulate, institute culturale, şcoli ale ţării

studentului), datorită cerinţelor de transnaţionalitate



B5. Candidatură

 Dosar depus la DRI:

 Dosar-plic

 Formular de candidatură

 Foaie matricolă parţială

 Atestat de cunoaştere a limbii stăine în 

care se va efectua mobilitatea (se va 

menţiona nivelul de cunoaştere a limbii 

respective  conform Cadrului European 

Comun de Referinţă pentru Limbi Străine 

(CEF): A1, A2, B1, B2, C1, C2)

 Scrisoare de accept de la compania gazdă

 Două scrisori de recomandare de la două 

cadre didactice cu care au lucrat în ultimii 

doi ani (doar ptr. absolvenţi)

 Termen limită: 2 aprilie 2015



B6. Acord de practică 

(Training Agreement)

 Se completează şi semnează de cele trei părţi înainte de 

începerea mobilităţii

 Conţine: 

 Perioada exactă a mobilităţii;

 Programul de practică în străinătate, inclusiv numărul de ore de 

lucru pe săptămână;

 Cunoştinţe, aptitudini şi competenţe care se vor dobândi în timpul 

stagiului de practică;

 Felul în care studentul va fi monitorizat pe durata plasamentului

 Datele de contact ale supervizorului de la instituţia gazdă;

 Modalitatea de recunoaştere/evaluare a mobilităţii.



C. Alte precizări

 Studentul Erasmus are dreptul la 

plata bursei MECTS în ţară pe toată 

perioada mobilităţii

 Studentul titular de mobilitate în 

sem. I îşi păstrează statutul avut 

înainte de plecare pe tot parcursul 

anului universitar, cu condiţia

îndeplinirii obligaţiilor academice 

(obţinerea a 30 de credite 

ECTS/semestru la universitatea 

parteneră)

 Studentul titular de mobilitate care 

are, la plecare, dreptul la un loc de 

cazare în căminele UPT, îşi păstrează

acest drept şi la întoarcerea din 

mobilitate 

 Este încurajată găsirea unor fonduri 

suplimentare prin intermediul unor 

sponsorizări.



Departamentul 

Relaţii Internaţionale

PROGRAM DE LUCRU CU STUDENŢII: 

LUNI-JOI 12:00-15:00

Rectorat, etaj 3, birou 319

Tel: 0256-403034

E-mail: erasmus.outgoing@upt.ro

Website: www.upt.ro/international
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http://www.upt.ro/international

