
COORDONATORI ERASMUS+ PE FACULTĂȚI 

FACULTATE NUME EMAIL

Biologie Lect. Dr. Gabriel PLĂVAN gabriel.plavan@uaic.ro

Chimie Lect. dr. Brândușa-Alina Petre brindusa.petre@uaic.ro

Drept Asist. Dr. Andra IFTIMIEI andra.iftimiei@uaic.ro

Economie și Administrarea 
Afacerilor

Prof. Dr. Mircea GEORGESCU mirceag@uaic.ro

Educație Fizică și Sport Lect. Dr. Alexandru OPREAN alexandruoprean@yahoo.com

Filosofie și Științe Social-
Politice

Conf. Dr. Bogdan ŞTEFANACHI stbogdan2000@yahoo.com

Fizică Conf. Dr. Liviu LEONTIE lleontie@uaic.ro

Geografie Lect. Dr. Mihai BULAI mihai.bulai@uaic.ro

Geologie Asist. Dr. Iuliana BULIGA iuliana.buliga@uaic.ro

Informatică Conf. Dr. Vlad RĂDULESCU rvlad@infoiasi.ro

Istorie Lect. Dr. Ioan-Augustin GURIȚĂ
augustingurita@yahoo.com

Litere Lect. Dr. Mihaela LUPU mihlupu@yahoo.com

Matematică Asist. Dr. Ana Maria MOȘNEAGU anamaria.mosneagu@uaic.ro

Psihologie și Științe ale 
Educației

Conf. Dr. Florin FRUMOS frumos@uaic.ro

Teologie Ortodoxă Lect. Pr. Dr. Dan SANDU dansandu3@gmail.com

Teologie Romano-Catolică Lect. Dr. Pr. Iosif IACOB iosifiac@yahoo.com

Centrul de Studii Europene Prof. Dr. Gabriela PASCARIU gcpas@uaic.ro

STAGII DE PRACTICĂ

ERASMUS+

ErasmusUAIC

http://www.uaic.ro/international/programul-erasmus/Informații suplimentare:

Departamentul de Relații Internaționale

Biroul Erasmus+

Corp A, et. 2, Rectorat

Program cu publicul:

LUNI – JOI, orele: 10:00 – 12:30

Ana-Maria OPRIA

anamaria.opria@uaic.ro  

+40 232 20 1812

Alege experiența ERASMUS PLUS
Un PLUS pentru cariera ta

mailto:gabriel.plavan@uaic.ro
mailto:Andra.iftimiei@uaic.ro
mailto:mirceag@uaic.ro
mailto:alexandruoprean@yahoo.com
mailto:stbogdan2000@yahoo.com
mailto:lleontie@uaic.ro
mailto:mihai.bulai@uaic.ro
mailto:iuliana.buliga@uaic.ro
mailto:rvlad@infoiasi.ro
mailto:augustingurita@yahoo.com
mailto:mihlupu@yahoo.com
mailto:anamaria.mosneagu@uaic.ro
mailto:frumos@uaic.ro
mailto:dansandu3@gmail.com
mailto:iosifiac@yahoo.com
mailto:gcpas@uaic.ro


 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?

Cred cu tărie că există puține experiențe mai frumoase în viața de student ca o 

mobilitate Erasmus. Eu am fost suficient de norocoasă încât să pot realiza 

cinci astfel de mobilități și simt în continuare că a fost puțin. Pe parcursul 

anilor de licenţă, master și doctorat, am avut oportunitatea de a beneficia de 

mobilătăți de practică în Italia și Portugalia, experienţe care m-au îmbogăţit 

atât din punct de vedere academic şi profesional, cât şi cultural și personal. 

Cu siguranță, once Erasmus, always Erasmus. (Androniciuc Andra-Ioana)

Cele trei luni petrecute în inima Spaniei, Barcelona, au fost de mare ajutor, atât pe plan personal, dar 

mai ales pe plan profesional. Am lucrat într-o echipă cu oameni din toată lumea, din Africa până în 

Statele Unite și am învățat cum e să lucrezi cot la cot cu oameni care au idei atât de diferite. Nu aș 

putea alege un singur moment, fiecare zi aducea ceva nou: o lecție nouă, oameni noi. În urma acestei 

experiențe am reușit să mă cunosc mai bine, să am o idee mult mai clară privind viitorul meu 

profesional și să rămân cu prieteni din toate colțurile lumii. (Rotaru  Elena-Adina)


