
MOBILITĂŢI ERASMUS+ DE STUDIU 
ÎN CADRUL PROIECTULUI DE UNIVERSITĂȚI EUROPENE 

EC2U – European Campus of City-Universities 

SEMESTRUL II 
ANUL ACADEMIC 2021 – 2022 

DURATA unei mobilităţi de studiu corespunde cu durata semestrului (inclusiv prima sesiune de examene) de 
la Universitatea gazdă.  

CUANTUMUL pentru mobilitățile Erasmus+ de studiu la oricare dintre universitățile partenere EC2U este de 
520 Euro/lună. Studenții care îndeplinesc condițiile necesare pentru a primi bursă socială (indiferent dacă 
primesc sau nu efectiv bursă socială) vor primi un grant suplimentar de 200 de Euro/lună.  

POT CANDIDA PENTRU O MOBILITATE ÎN CADRUL ACESTUI APEL LA CANDIDATURI : 
• studenții înmatriculați la studii de master în cadrul unuia dintre următoarele programe de masterat:

o Familia și managementul resurselor familiale 
o Kinetoterapia în traumatologia sportive
o Psihologie clinică și psihoterapie
o Limbi, literaturi și civilizații străine

Un student poate beneficia de mobilități  de studiu şi de practică la fiecare nivel de studiu (licenţă, master, 
doctorat), însumând  maxim 12 luni de stagiu (studiu + practică) per nivel. 

Nu pot beneficia de grant Erasmus beneficiarii de granturi din alte programe cu finanțare europeană (pentru 
evitarea dublei finanțări pentru aceeași deplasare). 

Pentru a fi eligibil pentru o mobilitate Erasmus de studiu, studentul trebuie: 

• să nu aibă restanţe până în ultima sesiune inclusiv (să fie integraliști la momentul selecției);
• să aibă media de studii la momentul selecției minim 7;
• în cazul foștilor beneficiari Erasmus, să  fibeneficiat de maximum 8 luni de stagiu Erasmus (studiu

şi/sau practică) pe parcursul aceluiași ciclu de studii;
• să ateste cunoaşterea limbii de studiu din universitatea pentru care candidează, fie printr -un

certificat, fie prin foaia matricolă din liceu, astfel: 
o nota/ punctajul minim acceptat (pentru nivel minim B1) trebuie să fie egal cu 80% din nota sau

punctajul maxim (ex: min. nota 8/10, 16/20 sau bine, în cazul calificativelor) -  excepție fac
certificatele recunoscute internațional (tip DELF, DALF, Cambridge, TOEFL, IELTS, DELE,
Goethe), obținute pentru un nivel minim B1, pentru care se acceptă orice punctaj; 

o excepție fac studenții care au limba de studiu de la universitatea partener ca specializare în
cadrul studiilor universitare , caz în care cunoștințele de limbă vor fi atestate prin extrasul de
foaie matricolă;

• să obţină minim nota 7 la interviul susținut în cadrul selecției desfășurate la facultate. 



NUMĂR DE MOBILITĂȚI DISPONIBILE ȘI CERINȚE SPECIFICE: 

Programe de 
masterat eligibile 

Număr de 
mobilități 
disponibile 

Universități gazdă 
eligibile 

Oferta academică 
pentru mobilitățile 
EC2U în semestrul al 
doilea 

Cerințe specifice 
privind limba de 
studiu și certificatul 
lingvistic solicitat de 
universitatea gazdă 

Familia și 
managementul 
resurselor familiale 

7 

Coimbra 
(Portugalia) 
Jena (Germania) 
Pavia (Italia) 
Poitiers (Franța) 
Salamanca 
(Spania) 

https://bit.ly/3AR9uDm 

https://bit.ly/3CM5rKa 

Kinetoterapia în 
traumatologia 
sportivă 
Psihologie clinică și 
psihoterapie  

Limbi, literaturi și 
civilizații străine 

7 
Salamanca 
(Spania) 
Turku (Finlanda) 

https://bit.ly/3DTVXfR 

TERMEN DE DEPUNERE A CANDIDATURII : 18 noiembrie 2021 

DOCUMENTE NECESARE LA DOSARUL DE CANDIDATURĂ: 

Pentru studenții Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice: https://cutt.ly/nR8WHgZ 

Pentru studenții Facultății de Educație Fizică și Sport: https://cutt.ly/yR8WZQ7 

Pentru studenții Facultății de Psihologie și Științe ale Educației: https://cutt.ly/4R8W9u7 

Pentru studenții Facultății de Litere: https://cutt.ly/uR8WNUO 

Dosarele incomplete vor fi declarate respinse. 

ATESTATUL DE LIMBĂ: 

Dacă nu aveți deja un atestat de limbă, câteva posibilități pentru susținerea unui test în Iași sunt: 
• Institutul Cultural Francez Iași, Bd. Carol I, nr. 26 (franceză);
• Centrul Cultural German Iași, Str. Lascăr Catargi, nr.38 (germană); 
• Centrul Cultural al Americii Latine şi Caraibelor Iaşi, Corp O – Universitatea Alexandru Ioan Cuza

(spaniolă);
• Centrul de Limbi Străine al Facultății de Litere;
• EuroEd Iași, Str Florilor, nr. 1C (engleză, franceză, italiană, spaniolă).

CALENDARUL SELECŢIEI: 

• 04/11/2021 – 18/11/2021: depunerea dosarelor de candidatură, prin email la 
ioana.serafinceanu@uaic.ro;



• studenții interesați să participe la selecție pot solicita oricând informații prin email
(ioana.serafinceanu@uaic.ro), telefon (0232201111) sau la Serviciul Relații Internaționale

• studenții care își depun candidatura vor  fiinformați prin email asupra susținerii interviului
• 22/11/2021 : afişarea rezultatelor provizorii pe pagina web a UAIC (secțiunea Erasmus);
• 24/11/2021: afișarea rezultatelor finale, în urma verificării disponibilității universităților gazdă.

PERSOANE DE CONTACT: 
dna Ioana Serafinceanu, Serviciul Relații Internaționale: ioana.serafinceanu@uaic.ro, 0232201111 

Coordonatori Erasmus:  
Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice: 
Lect. dr. Elena Simona Vrânceanu  
E-mail: elena.vranceanu@uaic.ro 

Facultatea de Educație Fizică și Sport: 
Lect. dr. Alexandru Oprean 
E-mail: alexandruoprean@yahoo.com  

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației 
Asist. dr. Emilia Pascal 
E-mail: emilia.pascal@uaic.ro 

Facultatea de Litere: 
Conf. univ. dr. Dana Bădulescu 
E-mail: dnbadulescu@gmail.com 
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