
Granturi SEE

Proiect 19-MOB-0025 
Mobilități de studii 

Mobilități de practică



Mobilități pentru studenți

 Studenții UPT pot efectua o perioadă de studii sau de practică în instituțiile partenere din 

Norvegia sau Islanda. 

 Valoare grant: 1200 EUR/lună.

 Grant transport internațional în funcție de distanța dintre UPT și universitatea gazdă : 

 275 EUR: Norwegian University College of Agriculture and Rural Development

 275 EUR: Moderno AS

 360 EUR: Molde University College - Specialized University in Logistics

 360 EUR: UiT The Arctic University of Norway

 360 EUR: Norwegian University of Science and Technology

 530 EUR: Reykjavik University

 Studenții SEE sunt scutiți de plata taxelor de studii în instituția gazdă și au acces în 

aceleași condiții ca și studenții locali la toate facilitățile universității gazdă (cămine, cantine, 

baze sportive, etc.).

 Pe parcursul mobilității SEE studenții vor continua să primească bursele de studii, merit, 

excelență sau sociale la care au dreptul în UPT.



Locuri disponibile: mobilități de studii

Cod 

Erasmus+ Nume universitate parteneră Coordonator academic

Număr 

studenți

Număr 

luni 

(total) Domeniu

Ciclu de 

studii

IS 

REYKJAV05 Reykjavik University

HĂLBAC-COTOARĂ-

ZAMFIR Rareș 1 6

Environmental Sciences,

Renewable energy,

Environmental protection 

technology

Master, 

Doctorat

IS 

REYKJAV05 Reykjavik University POP Nicolina 1 5 Electricity and energy Licență

IS 

REYKJAV05 Reykjavik University POP Nicolina 1 5

Mechanics and metal trades 

(Mechatronics) Licență

N MOLDE01

Molde University College - Specialized 

University in Logistics MOCAN Marian 1 5 Business and administration Master

N 

STAVANG09

Norwegian University College of 

Agriculture and Rural Development

HĂLBAC-COTOARĂ-

ZAMFIR Rareș 3 12

Environmental Sciences/ Rural 

development/ Agriculture

Licență, 

Master

N 

TRONDHE01

Norwegian University of Science and 

Technology MARȘAVINA Liviu 1 5 Building and civil engineering

Master, 

Doctorat

N 

TRONDHE01

Norwegian University of Science and 

Technology MARȘAVINA Liviu 1 5 Mechanics and metal trades

Master, 

Doctorat

N 

TRONDHE01

Norwegian University of Science and 

Technology VASIU Radu 2 10

Information and communication

technologies

Master, 

Doctorat



Locuri disponibile: mobilități de practică

Cod 

Erasmus+ Nume universitate parteneră

Coordonator 

academic

Număr 

studenți

Număr 

luni 

(total) Domeniu

Ciclu de 

studii

IS 

REYKJAV05 Reykjavik University

HĂLBAC-

COTOARĂ-

ZAMFIR Rareș 3 9

Environmental Sciences,

Renewable energy,

Environmental protection 

technology

Master, 

Doctorat

N MOLDE01

Molde University College - Specialized 

University in Logistics MOCAN Marian 1 5 Business and administration Master

N 

STAVANG09

Norwegian University College of 

Agriculture and Rural Development

HĂLBAC-

COTOARĂ-

ZAMFIR Rareș 5 10

Environmental Sciences,

Rural development,

Agriculture

Licență, 

Master

N 

TROMSO01 UiT The Arctic University of Norway

SOCALICI Ana-

Virginia 2 6

Professional, scientific and 

technical activities 

(Hunedoara)

Licență, 

Master

N 

TRONDHE01

Norwegian University of Science and 

Technology MARȘAVINA Liviu 1 2

Professional, scientific and 

technical activities 

(mechanical engineering)

Licență, 

Master, 

Doctorat

N 

TRONDHE01

Norwegian University of Science and 

Technology VASIU Radu 2 10

Information and 

communication technologies

Licență, 

Master, 

Doctorat

OSLO Moderno AS BLIDARIU Cristian 2 8

Professional, scientific and 

technical activities 

(architecture)

Licență, 

Master



Dosarul de candidatură

 Formular de candidatură

 Foaie matricolă parțială

 Copie atestat de cunoaștere a limbii engleze. 

 Pe atestat se va preciza nivelul de cunoaștere a limbii engleze folosind nivelurile europene 

ale Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi Străine (CEF): A1, A2, B1, B2, C1, 

C2. 

 Se acceptă atestatul de competențe lingvistice de la bacalaureat.

 Documentele se vor transmite în format electronic pe e-mail la 

adriana.iacob@upt.ro și se vor depune în original la coordonatorul departamental al 

acordului vizat. 

mailto:adriana.iacob@upt.ro


Perioada mobilității

 Mobilitățile de studii și de practică se vor efectua în intervalul cuprins între 01.06.2020 

– 30.09.2021.

 O mobilitate de studii are durata minimă de 3 luni. Durata maximă a mobilității este 

menționată în lista cu locuri disponibile. 

 Mobilitățile de studii se vor efectua preponderent în semestrul I (august-decembrie 

2020 conform calendarului academic al universității gazdă). 

 O mobilitate de practică are durata minimă de 2 luni. Durata maximă a mobilității 

este cea menționată în lista cu locuri disponibile de mai sus. 

 O mobilitate de studii cu durata de un semestru = 30 ECTS.

 Mobilitățile de practică vor fi de asemenea recunoscute folosind ECTS. 



Criteriile de selecție

 Media multianuală – 20%

 Scrisoare de motivație (textul redactat în limba engleză se inserează în 

formularul de candidatură) – 20%

 Interviu - 40%

 Competențe lingvistice – 20%

 Bonificație pentru studenții de etnie Romă, studenții cu nevoi speciale sau cei 

proveniți din medii defavorizate – 20%

 Selecția se realizează pe fiecare acord bilateral în parte.



Supliment de grant pentru nevoi speciale

 Studenții cu nevoi speciale pot solicita o suplimentare a grantului după ce au fost 

selectați pentru o mobilitate. 

 Sprijinul financiar pentru studenții cu nevoi speciale (inclusiv costurile unei potențiale 

persoane însoțitoare) trebuie solicitat oficial Agenției Naționale de către Universitatea 

Politehnica Timișoara. Pentru ca UPT să poată depune solicitarea sunt necesare:

 declarația studentului privind costul suplimentar solicitat;

 declarația persoanei însoțitoare privind costurile suplimentare solicitate (dacă este cazul);

 copia raportului medical care confirmă nevoia specială a studentului.

 Costurile suplimentare legate de participanții cu nevoi speciale și costurile aferente 

persoanelor însoțitoare (dacă este necesar), aprobate de către Agenția Națională, vor fi 

rambursate 100% pe baza costurilor reale. Studentul care primește suport pentru nevoi 

speciale va prezenta facturi care vor menționa numele și adresa instituției emitente, 

suma, moneda, data, dovada plății facturii, documentația care confirmă nevoile speciale 

pentru rambursare.



Vă mulțumim pentru atenție!

Informații suplimentare pe pagina proiectului:

http://upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari-Internationale_Mobilitati-SEE-

2020-2021-(proiect-19-MOB-0025)-_143_ro.html

Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. 

Conținutul acestuia nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului 

Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile 

exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.

http://upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari-Internationale_Mobilitati-SEE-2020-2021-(proiect-19-MOB-0025)-_143_ro.html

