
Coordonatori ERASMUS+

FACULTATE NUME DATE CONTACT

BIOLOGIE Șef Lucr. Dr. Gabriel PLĂVAN
Tel: 0232 201525   
E-mail: gabriel.plavan@uaic.ro

CHIMIE Lect. dr. Brândușa-Alina Petre 
Tel: 0232 201279
E-mail: brindusa.petre@uaic.ro

DREPT Asist. Dr. Andra IFTIMIEI E-mail: andra.iftimiei@uaic.ro

ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA 
AFACERILOR

Prof. Dr. Mircea GEORGESCU 
Tel: 0232 201587     
E-mail: mirceag@uaic.ro

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Lect. Dr. Alexandru OPREAN
Tel: 0232 201130
E-mail: alexandruoprean@yahoo.com

FILOSOFIE Conf. Dr. Bogdan ŞTEFANACHI 
Tel: 0232 201286 E-mail:
stbogdan2000@yahoo.com

FIZICĂ Prof. Dr. Liviu LEONTIE
Tel: 0232 201168  
E-mail: lleontie@uaic.ro

GEOGRAFIE Lect. Dr. Mihai BULAI 
Tel: 0232 201485    
E-mail: mihai.bulai@uaic.ro

GEOLOGIE Asist. Dr. Iuliana BULIGA
Tel: 0232 201463  
E-mail: iuliana.buliga@uaic.ro

INFORMATICĂ Conf. Dr. Vlad RĂDULESCU
Tel: 0232 202439    
E-mail: rvlad@infoiasi.ro

ISTORIE Lect. Dr. Ioan-Augustin GURIȚĂ E-mail: augustingurita@yahoo.com

LITERE Lect. Dr. Mihaela LUPU
Tel: 0232 201052
E-mail: mihlupu@yahoo.com

MATEMATICĂ Asist. Dr. Ana Maria MOȘNEAGU
Tel: 0232 201232     
E-mail: anamaria.mosneagu@uaic.ro

PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE 
EDUCAŢIEI

Conf.Dr. Florin Vasile FRUMOS E-mail: frumos@uaic.ro

TEOLOGIE ORTODOXĂ Lect. Dr. Pr. Dan SANDU
Tel: 0232 202414 
E-mail: dansandu3@gmail.com

TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ Conf.Dr. Pr. Ștefan LUPU
Tel: 0232 201115 
E-mail: ftrc@uaic.ro

CENTRUL DE STUDII EUROPENE Prof. Dr. Gabriela PASCARIU
Tel: 0232 201318 
E-mail: gcpas@uaic.ro

Informații suplimentare:

Departamentul de Relații Internaționale

Biroul Erasmus+

Corp A, et. 2, Rectorat

Program cu publicul:

LUNI – JOI, orele: 10:00 – 12:30

Petronela SPIRIDON_URSU

petronela.spiridon@uaic.ro  

+40 232 20 1812

http://www.uaic.ro/international/programul-erasmus/studenti/mobilitati-de-practica-erasmus/
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Informații suplimentare:

Departamentul de Relații Internaționale

Biroul Erasmus+

Corp A, et. 2, Rectorat

Program cu publicul:
LUNI – JOI, orele: 10:00 – 12:30

Sebastian TOCAR

tocar.sebastian@uaic.ro  

+40 232 20 1812

http://www.uaic.ro/international/programul-erasmus/studenti/mobilitati-de-practica-erasmus/

Stagii de practică

ERASMUS+



Stagii de practică ERASMUS+

 720 de Euro/lună pentru Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Grecia, Germania, Finlanda,

Franţa, Irlanda, Italia, Islanda, Lichtenstein, Luxemburg, Norvegia, Malta, Marea Britanie,

Olanda, Portugalia, Spania, Suedia;

 670 de Euro/lună pentru Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Estonia, Letonia, Lituania,

Macedonia, Polonia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia.

Studenții:

 înmatriculați la zi la UAIC în anii licență (I-III

(IV)), master (I-II), doctorat(I-III) sau

proaspăt absolvenți

 să aibă punctajul ECTS la momentul selecției

de minimum 70 % din punctajul maxim

 studenții din anul I licență trebuie să aibă

media de admitere minimum 7,5

 care promovează proba interviului cu nota

minimum 7 la selecția organizată de

facultatea la care sunt înmatriculați

 care atestă cunoașterea limbii de lucru la

instituțiile-gazdă din țările partenere

 care nu cumulează mai mult de 12 luni de

stagii ERASMUS+ de practică și studiu într-un

singur ciclu de studii (master/ licență/

doctorat)

Selecții oricând, pe măsura obținerii de către studenți a acceptelor de la instituțiile gazdă, la date

stabilite de decanul fiecărei facultăți la propunerea coordonatorului Erasmus+.

 la universități care au primit Carta Erasmus

(ECHE)

 la orice organizație publică sau privată

activă pe piața muncii sau în domeniile

educației, formării și tineretului (cu

excepția instituțiilor U.E.)

Ce documente?

 Curriculum Vitae

 Scrisoare de motivație

 Atestat de limbă/foaie matricolă din liceu

 Extras din foaia matricolă la zi (studenţii la

nivel master sau doctorat vor include şi

situaţia şcolară de la nivelele de studiu deja

promovate)

 Declaraţie-tip de stagiu Erasmus+

Durata minima eligibilă a unui stagiu de

practică Erasmus+ este de 2 luni (60 de zile),

perioadă calculată conform regulilor

Programului ERASMUS+ stabilite de Comisia

Europeană, care precizează că o lună de stagiu

ERASMUS+ are 30 zile, indiferent de numărul de

zile calendaristice (28, 29, 30 sau 31 zile) ale

lunii respective.

Durata finanțată a unui stagiu de practică

Erasmus+ pentru studentii UAIC este de

minimum 2 luni și maximum 3 luni.

Unde?

Cât timp?

Când au loc selecțíile?

Cine?

Care este valoarea grantului lunar?



Observații

FII ȘI TU STUDENT ERASMUS+ !

 Studenții și doctoranzii din anii terminali selectați până la data încheierii sesiunii de

evaluare/examinări din semestrul al II-lea al anului terminal, respectiv până la data susținerii

publice a tezei de doctorat, pentru stagii care au loc în primul an de după absolvire, au statut

de “Selectat condiționat”; ei devin “titulari” în momentul în care pot face dovada statutului de

absolvent prin prezentarea unei adeverințe eliberate de facultate, respectiv confirmarea titlului

de doctor. Aceste stagii se pot desfășura pe o perioadă de 12 luni după absolvire.

 Un student poate beneficia de stagii de studiu și de practică ERASMUS+ însumând maximum 12

luni de stagiu la fiecare nivel de studiu (licență, master, doctorat).

Plesca Maria,
ERASMUS+ 2015-2016

Stagiu de practică:
coLanguage, 

Spania

“Pozele surprind doar o mică părticică din experiența mea în
Munchen, Germania. Trei luni pline de emoții diverse, într-un mediu
internațional, lucrând alături de colegi din diferite părți ale lumii într-
un domeniu nou pentru mine.
Impactul stagiului nu poate fi cuantificat în cifre, ci doar în momente
de neuitat, noi competențe și abilități, experiență relevantă în
domeniul marketingului online, noi prietenii și călătorii în locuri de
vis.”

Bugus Aura,
ERASMUS+ 2015-2016

Stagiu de practică:
University of Lodz, 

Polonia

“Experiența mea Erasmus s-a desfășurat în cadrul Departamentului
de Relații Internaționale de la Universitatea din Lodz, Polonia. Timp
de 3 luni am avut ocazia de a mă adapta destul de ușor într-o altă
societate, de a mă transpune intr-un mediu intercultural, de a-mi
imbunătăți calitățile profesionale și personale, de a lega prietenii și de
a rămâne cu amintiri minunate.
Experiența Erasmus îți dă șansa de a ieși din zona de confort, de a
interacționa cu lumea la un nivel internațional și intercultural, de a-ți
depăși propriile limite și de a-ți mări orizonturile.”

Studentul titular de stagiu care
are, la plecare, dreptul la un
loc de cazare în căminele
UAIC, își păstrează acest drept
şi la întoarcerea din mobilitate.

 Studenții selectați pentru un stagiu Erasmus+, vor putea participa la o nouă selecție înainte de

finalizarea acestuia și vor avea statut de selectat condiționat. Acești studenți vor deveni titulari

numai după finalizarea primului stagiu, finalizare care include și depunerea tuturor

documentelor cerute, efectuarea testului final de limbă și completarea chestionarului de

evaluare.


