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Ce este ERASMUS?

• Program european complex de 
cooperare transnaţională

•Şansa oferită fiecărui student de 
a fi mobil

• O poartă deschisă către 
perfecţionare academică, 
profesională şi devenire 
personală



Mobilitatea Erasmus de studiu

• Cuantumul lunar: 500 Euro
• Cofinanţare UAIC: 200 Euro (la întoarcerea 

din mobilitate)
• Durata mobilităţii = durata 

semestrului la universitatea partener
• Prelungirea mobilităţii poate fi acordată 

doar pentru cei care pleacă în semestrul I
• Statut de student Erasmus: până la 30 

septembrie 2012



ORGANIZAREA 
MOBILITĂŢILOR DE STUDIU

Trimiterea dosarului la universitatea partener
Dosarul va cuprinde obligatoriu:
• O scrisoare semnată de Coordonatorul Erasmus al 

facultăţii
• Contractul de studii (Learning Agreement) semnat 

de reprezentanţii UAIC
• Formularul de cerere pentru stagiu (Student 

Application Form)
• Formularul de cazare (de pe site-ul universităţii 

gazdă)
!!! Trebuie respectate termenele-limită stabilite 

de universităţile partener



Contractul de studii 
(Learning Agreement)

• Document care cuprinde lista cursurilor pe care
studentul Erasmus le va urma la universitatea-
partener

• Nr. total de credite: 30 ECTS (obligatoriu)
• Trebuie semnat înainte de plecare de către:

student, Coordonatorul Erasmus/ECTS al facultăţii
şi Responsabilul ECTS la nivel de universitate

• Orice schimbare a cursurilor alese iniţial se face pe
pagina 2, în termen de 3 săptămâni de la
începerea cursurilor la universitatea- partener,
comunicând schimbările către UAIC

• Learning Agreement-ul trebuie adus în original la
întoarcerea din mobilitate, semnat şi de către
reprezentanţii universităţii-partener



Mobilităţile Erasmus de practică

• Studenţi eligibili: cei înscrişi la cursuri de zi 
la nivel licenţă (inclusiv anul I), Master 
(anii I şi II) sau Doctorat (pe parcursul 
duratei oficiale de 3 ani)

• Ulterior susţinerii ultimei sesiuni de 
examene, studenţii nu mai sunt eligibili 
pentru mobilităţi Erasmus

• Cuantumul lunar: în limita sumei de 700 
Euro

• Cofinanţare UAIC: 100 Euro (la întoarcerea 
din mobilitate)

• Durata mobilităţii = 3 luni



Instituţii eligibile pentru 
practică

• 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 



Următoarele tipuri de instituţii nu sunt 
eligibile ca instituţii pentru practică:

• 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 (ambasade, 
consulate, institute culturale, şcoli, datorită 
cerinţelor de transnaţionalitate etc.) ale ţării 
studentului



Contractul de practică 
(Training Agreement)

Conţine: 
- programul de practică în străinătate;
- perioada exactă a mobilităţii;
- datele de contact ale supervizorului de la 

instituţia gazdă;
- creditele ECTS care se vor recunoaşte la 

întoarcere (lista cursurilor ce vor fi 
recunoscute). 



FORMALITĂŢI DE PLECARE
Cererea de plecare

• Formularul-tip se poate obţine de la BPC, 
împreună cu modelul de completare

• Se completează şi se obţin 6 semnături, în 
ordinea indicată

• Se anexează o copie după invitaţie, una după 
Learning Agreement-ul semnat şi calendarul 
academic al universităţii partener şi se depune 
la BPC până în ziua de marţi, ora 14:30

• Marţea următoare BPC eliberează studentului 
două documente: ordinul de deplasare şi 
certificatul de student Erasmus



Contractul Financiar cu UAIC
• Document în care sunt menţionate drepturile şi 

obligaţiile studentului beneficiar de mobilitate şi 
obligaţiile UAIC 

• Se completează numai în format electronic cu toate 
datele solicitate

• Se printează în 3 exemplare şi, împreună cu un garant 
cetăţean român (salariat sau pensionar), se merge la un 
notar pentru a se legaliza în 3 exemplare Actul Adiţional 
la Contract

• După legalizare, studentul va veni cu Contractul 
Financiar (3 ex.) semnate de beneficiar şi garant, la 
UAIC pentru a obţine semnăturile reprezentanţilor 
universităţii

• Contractul este un document foarte important, 
care trebuie citit cu mare atenţie şi respectat



FINANŢAREA
• Studenţii vor primi suportul financiar Erasmus 

înainte de plecare numai dacă Ordinul de 
deplasare a fost emis şi Contractul financiar 
semnat de reprezentanţii UAIC

• Contractul financiar va fi adus la BPC cu minimum 
20 de zile înaintea începerii mobilităţii. Împreună 
cu acesta, studenţii vor lăsa d-rei Oana Ţonea 
(BPC) un extras al contului în euro, document care 
conţine datele bancare necesare transferului

• Grantul va fi virat doar în contul în Euro al 
studentului beneficiar de mobilitate

• Comisionul pentru transfer bancar este 
suportat de către student, din suma primită



La întoarcerea din mobilitate
În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la încheierea mobilităţii,

studentul trebuie să depună la dosarul aflat la BPC:

1. Certificatul de prezenţă (Certificate of Stay/Attestation de
présence) semnat şi ştampilat, care trebuie să ateste întreaga
perioadă finanţată (original)
2. Contractul de studii (Learning Agreement) / contractul de
practică (Training Agreement) semnat de reprezentanţii ambelor
instituţii (în original)
3. Situaţia şcolară (Transcript of Records) (note+credite obţinute)
semnată şi ştampilată (copie) / Evaluarea practicii (Transcript of
Work)
4. Documente de transport internaţional (bilete dus-întors, tichete
de îmbarcare) (original)
5. Raport scris (studentul va primi formularul la întoarcere, de la
BPC)
6. Declaraţie pe propria răspundere pentru evitarea dublei finanţări
(formular de la BPC)
7. Documentul de mobilitate Europass completat, semnat şi
ştampilat de univ. gazdă (copie)

!!!!! Studentul va primi cofinanţarea din partea UAIC
(contravaloarea în lei a) 200/100 Euro numai după
depunerea tuturor acestor documente la BPC



Alte precizări
• Studentul Erasmus are dreptul la plata bursei MECTS în 
ţară pe toată perioada mobilităţii

• Dacă este pe locurile cu taxă, va continua să plătească taxa 
pe toată durata studiilor Erasmus în străinătate

• 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 la universitatea 
partener)

• Studentul titular de mobilitate care are, la plecare, dreptul 
la un loc de cazare în căminele UAIC, îşi păstrează acest 
drept şi la întoarcerea din mobilitate (cerere înregistrată 
depusă la administratorul facultăţii)

• Suportul financiar de la Erasmus nu constituie o bursă
• Este încurajată găsirea unor fonduri suplimentare prin 

intermediul unor sponsori



Biroul pentru Programe Comunitare
(BPC)

• Programul de lucru cu publicul al BPC: Luni – Joi: 11.00-14.30 
(pauză de masă: 12.30-13.00)

• Dana DAIA (dana.daia@uaic.ro, tel. 201113)
- mobilităţi de studiu şi practică (Biologie, Chimie, FEAA, Filosofie, 

Informatică, Istorie, Teologie Ortodoxă, CSE) 

• Ioana PRISTAVU (ioana.pristavu@uaic.ro, tel. 201111)
- mobilităţi de studiu şi practică (Drept, Fizică, Geografie - Geologie, 

Litere, Matematică, Psihologie, Sport, Teologie Catolică) 
- cursuri EILC

• Oana ŢONEA (oana.tonea@uaic.ro, tel. 201111)
- administrator financiar

• Pentru mai multe informaţii, vă invităm să consultaţi broşura Erasmus: 
www.uaic.ro > Cooperare internaţională > Programul LLP-

Erasmus > Studenţi > Mobilitati de studiu/practică Erasmus


