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PROGRAMUL ERASMUS+ 

Stagii de Practică 2021 – 2022 
Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași  

Facultatea de Geografie și Geologie 
 

 

Erasmus+ este un program al Comisiei Europene de sprijinire a mobilităților pentru studii, practică, tineri și sport. Site oficial 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm 
 

Instituția-gazdă Orașul, regiunea, 
ȚARA 

Nr. 
locuri 
dispo
nibile 

Poziție / 
Departament Perioada Observații 

Stagii în Ospitalitatea Turistică 

Hotel NH Carrefour de 
l'Europe (NH = “Navarra 
Hoteles") 

Bruxelles, 
Brussels 
Hoofdstedelijk, 
BELGIA 

1 FO + F&B 21 FEB – 05 JUN 2022 
Necesită un al 2-lea 
interviu cu 
angajatorul  

Hotel NH Grand Place 
Arenberg 

Bruxelles, 
Brussels 
Hoofdstedelijk, 
BELGIA 

1 FO + F&B 21 FEB – 05 JUN 2022 
Necesită un al 2-lea 
interviu cu 
angajatorul 

Asociația „Cultura e 
Dintorni” 

Martina Franca 
(TA), Puglia, 
ITALIA 

1 

Marketing 
turistic & 
Relații 
Internaționale la 

21 FEB – 20 SEP 2022 
Necesită un al 2-lea 
interviu cu 
angajatorul 

Stagii în Laborator de Geografie 
Universidad de la Laguna 
– Escuela Universitaria de 
Turismo IRIARTE 

Santa Cruz de 
Tenerife, Insulele 
Canare, SPANIA 

2 
Asistent în 
studii de Turism 
& statistică 

21 FEB – 05 JUN 2022 
Necesită un al 2-lea 
interviu cu 
angajatorul 

Universitatea Trento / 
Fondazione Edmund Mach 

Trento, Trentino 
Alto Adige, 
ITALIA 

1 

Asistent în 
studii de Mediu 
& Climatologie 
pe tema Ciclului 
Azotului în 
atmosferă, 

21 FEB – 05 JUN 2022 

Necesită un al 2-lea 
interviu cu 
angajatorul 

Stagii în secretariat Relații Internaționale 

Erasmus Student Network 
Almería 

Almería, 
Andaluzia, 
SPANIA 

1 
Asistent 
activități, 
evenimente 

21 FEB – 05 JUN 2022 
 

Stagii în Științe Naturale / Geoștiințe 

Parco scientifico e 
tecnologico della Sardegna 

Torregrande, 
Oristano (OR), 
Sardinia, ITALIA 

2 

Aspecte socio-
culturale legate 
de conservarea 
marină 

Aprilie – Septembrie 
(min. 3 luni, max. 6 luni) 

Italiano B1 / English 
B1. Solicitare 
interviu la email: 
fondazione.imc@lega
lmail.it, 
https://www.fondazio
neimc.it/  

Instituții eligibile identificate 
de studenți. 

Pot participa la selecție si studenții care fac dovada unei invitații/scrisori de confirmare din partea unei 
instituții eligibile. 

ACRONIME FO = Front Office Department; F&B = Food & Beverages; Dept. MHK = Management of Housekeeping. 

 
 Bursa/Finanțarea ERASMUS+: 

 720 de Euro/lună pentru: Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Grecia, Germania, Finlanda, Franța, Irlanda, Italia, Islanda, 
Liechtenstein, Luxemburg, Norvegia, Malta, Marea Britanie, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia; 

 670 de Euro/lună pentru: Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia, Polonia, Serbia, Slovacia, 
Slovenia, Ungaria, Turcia. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
mailto:fondazione.imc@legalmail.it
mailto:fondazione.imc@legalmail.it
https://www.fondazioneimc.it/
https://www.fondazioneimc.it/
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Note: 
• Anunțul privind locurile de stagii poate suferi modificări, vă rugăm să consultați actualizările acestuia.  
• Acceptarea la interviul de selecție Erasmus + a unui candidat trebuie adesea re-confirmată și de managerul instituției-gazdă. 

Cu alte cuvinte, selectarea unui student nu garantează automat un loc de practică.  
• Cunoașterea limbii țării-gazdă (pe lângă engleză) este adesea esențială pentru pozițiile de Front Office. 
• Studenții pot găsi și pe cont propriu instituții partenere care să-i accepte în principiu, iar apoi să pună Coordonatorul 

Erasmus+ în legătură cu instituția respectivă pentru a crea un Acord de Practică.  
• Doctoranzii pot candida pentru un anumit loc de stagiu doar dacă demonstrează că pot face activități pe acel domeniu în 

acord cu tema / titlul lucrării de doctorat.  
• În timpul cursurilor și examenelor, doar studenții de la master și doctorat pot pleca în stagiu de practică Erasmus +. Astfel, 

studentul va fi absolvit doar de prezența la seminarii și unele lucrări practice pe parcursul semestrului și se va echivala 
disciplina de practică din acel an sau o altă disciplină echivalentă ca tematică cu activitatea de practică. Studentul va 
trebui însă să susțină examenele în sesiune! La unele discipline, cadrul didactic va dori să fie realizate și anumite 
proiecte din timpul semestrului, care vor fi trimise acestuia spre evaluare.    

• (UAIC) Pentru alte oferte de stagii de practică la nivelul întregii universități, consultați site-ul UAIC: 
http://www.uaic.ro/international/programul-erasmus/studenti/mobilitati-de-practica-erasmus/oferte-stagii-practica-
erasmus/ sau pe grupul de Facebook dedicat:  https://www.facebook.com/ErasmusUAIC  

• (Geo-Geo) Ofertele de stagii de practică la nivelul Facultății de Geografie și Geologie vor fi postate pe pagina oficială de 
Facebook a facultății https://www.facebook.com/geo.geo.iasi sau pe grupul Erasmus Geo 
https://www.facebook.com/groups/391489010872787  
 

 
Criterii generale de eligibilitate: 

Se pot înscrie la selecție: 
• studenții înmatriculați la zi / fără frecvență / cu frecvență redusă la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din 

Iași, cetățeni români, cetățeni ai altor state participante la Programul Erasmus+ sau cetățeni ai altor state decât 
cele participante la Programul Erasmus+;  

• studenții din anii II-III licență, I-II master, I-II-III doctorat (inclusiv prelungiri);  
• foști beneficiari ai unui stagiu de practică sau studiu în programele Socrates, LLP-Erasmus si/sau Erasmus+, 

numai dacă îndeplinesc criteriile sus-menționate și cu condiția ca durata totală a stagiilor (Socrates / LLP-
Erasmus + și Erasmus+) să nu depășească 12 luni per fiecare ciclu de studiu (ciclu = a. licență; b. master c. 
doctorat).   

• 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 a unei  adeverințe eliberate de Secretariatul Școlii Doctorale unde a fost înmatriculat sau de Biroul pentru 
Studiile Universitare de Doctorat. Aceste stagii se pot desfășura pe o perioadă de 12 luni după absolvire. 

• Studenții selectați pentru un stagiu de studiu/practică Erasmus+ vor putea participa la o nouă selecție 
înainte de finalizarea acestuia și vor avea statut de selectat condiționat. Acești studenți vor deveni titulari ai 
noului stagiu numai după finalizarea primului stagiu.  
Un student poate beneficia de mobilități de studiu şi de practică Erasmus+ la fiecare nivel de studiu (licență, 
master, doctorat), însumând maximum 12 luni de stagiu (studiu + practică) per fiecare nivel. 
 

OBIECTIVE: Programul de Practică în Ospitalitate turistică și Alte Domenii Geografice al Facultății de Geografie și Geologie din 
Iași își propune să orienteze studenții spre cunoașterea structurii pieței de muncă în domeniile geografice specifice sau conexe, dar și a 
operațiunilor la locul de muncă. Stagiul are în vedere formarea de deprinderi fizice sau morale, de rezistență la stres, de atitudini de rezolvare 
a problemelor, de competențe de comunicare în limbi străine mai ales în relația cu clientela, de competențe în utilizarea instrumentelor 
informatice. Se dorește dezvoltarea competențelor de operare și manageriale pentru clădirea unui CV solid și ulterior o mai bună inserție 
profesională. De asemenea stagiul va oferi posibilitatea cunoașterii realităților geografice generice dar și a atracțiilor turistice ale țării-gazdă, 
a tipurilor de turism dominant și modurilor în care acel teritoriu răspunde la necesitățile turiștilor. Astfel, la întoarcere, studentul va putea 
aduce un plus de inovație Iașului și comunității în care acesta se va dezvolta.  

http://www.uaic.ro/international/programul-erasmus/studenti/mobilitati-de-practica-erasmus/oferte-stagii-practica-erasmus/
http://www.uaic.ro/international/programul-erasmus/studenti/mobilitati-de-practica-erasmus/oferte-stagii-practica-erasmus/
https://www.facebook.com/ErasmusUAIC
https://www.facebook.com/geo.geo.iasi
https://www.facebook.com/groups/391489010872787


3 
 

Criterii academice de eligibilitate 
Pentru a fi eligibili pentru o mobilitate de practică Erasmus+, studenții trebuie:  
• să aibă punctajul ECTS, la momentul selecției, de minimum 50 % din punctajul maxim pe care l-ar fi putut 

acumula până în acel moment în ciclul de studiu curent (licență, master sau doctorat), doar semestrele încheiate 
complet. (Spre ex. un student în anul II (semestrul III al ciclului), luna ianuarie, înainte să se încheie semestrul 
(13 febr). va calcula doar creditele din anul I (semestrele I și II), întrucât doar acestea au sesiunile încheiate).   

• studenții din anul I trebuie să aibă media 7.50 la selecție (media de admitere, dacă selecția este în sem. I sau 
media primului semestru, dacă selecția se face în semestrul II);  

• să ateste cunoașterea limbii de lucru de la instituția pentru care candidează, fie printr-un certificat, fie prin foaia 
matricolă din liceu și/sau situația școlară aferentă studiilor universitare, conform opțiunii candidatului și în 
funcție de limbile studiate, astfel:  

o media aritmetică a notelor din liceu și/sau universitate ori 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;  

 
DOCUMENTE NECESARE LA DOSARUL DE CANDIDATURĂ: 

1. Curriculum Vitae; Acesta va fi redactat în limba engleză (sau limba țării-gazdă, la alegere), cu poză zâmbitoare 
și data nașterii vizibilă; În capitolul „Experiență de muncă”, se vor trece cel puțin voluntariatul, proiectele de 
implicare socială etc. , acesta nu se va lăsa gol. 

2. Scrisoarea de motivație semnată la final în care să se precizeze: scopurile participării la un stagiu de practică 
în străinătate; motivele pentru participarea la selecția pentru un stagiu de practică într-o anumită organizație (sau 
într-un anumit departament al acesteia); preferința pentru acea țară-gazdă, disponibilitatea de a atinge scopurile 
stagiului de practică; înțelegerea nevoilor și așteptărilor din partea organizației-gazdă și modul în care stagiarul 
se va raporta la acestea; calitățile și experiențele care îl(o) recomandă pe stagiar(ă) pentru acel post. (1 pagină, în 
engleză sau în limba țării-gazdă, datată și semnată. Documentul va fi semnat electronic (în Adobe Acrobat PDF, 
utilizați funcția Sign/Fill & Sign).  

3. Declarația-tip Mobilități Anterioare care atestă, după caz, fie că nu a mai beneficiat de o mobilitate de practică 
Erasmus fie, în cazul în care a mai beneficiat de o astfel de mobilitate, instituția primitoare, tipul şi durata 
stagiului (va rămâne în copie la dosarul de selecție al studentului); (documentul va fi datat și semnat - în Adobe 
Acrobat PDF, utilizați funcția Fill & Sign). Documentul se găsește la link 
https://www.uaic.ro/international/programul-erasmus/studenti/mobilitati-de-practica-erasmus/ , secțiunea 
stânga FORMULARE - apoi este al 5-lea din listă (se numește „4.Declarație – tip de stagiu de practică 
Erasmus”). 

4. Atestatul de limbă sau Foaia matricolă limbă (va rămâne în copie la dosarul de selecție al studentului); Odată 
ce v-ați înscris la interviu cu actele 1,2,3 de mai sus, coordonatorul va extrage foaia matricolă de la secretariat 
cu media dvs. la limba străină. Dacă nu aveți media 8, atunci încărcați copia Atestatului de Limbă cu 
media/punctajul min. 8 din 10 sau Certificatul recunoscut internațional. (Atestatul de la Bacalaureat doar cu 
nivelul de limbă, dar fără punctaj vizibil de minim 80% nu este valabil. Dacă nu aveți nici asta, Facultatea de 
Litere organizează testări miercurea http://media.lit.uaic.ro/?page_id=2029 ).  

5. Extrasul din foaia matricolă pentru nivelul de studiu la care este înmatriculat candidatul la momentul selecției; 
acesta va fi eliberat de secretariatul facultății (numai cu semnătura facultății) și anexat la dosar; (acest document 
va fi extras de coordonator pentru dvs., pentru a limita deplasările dvs. la secretariat.). 

6. (opțional) Confirmarea de accept (email sau scrisoare) din partea instituției-gazdă în cazul studenților care au 
identificat singuri un loc de practica ERASMUS+. Doar în cazul în care ați găsit dvs. un loc de practică, 
trimiteți coordonatorului confirmarea pe email (mihai.bulai@uaic.ro), pentru a trece din timp noua instituție în 
Anunțul de Selecție.   

Notă: Studentul va încărca, pentru interviu, documentele 1, 2, 3 la linkul menționat în tabelul de la finalul anunțului. Pentru 
documentele 4 și 5, coordonatorul va extrage automat foile matricole de la secretariat. Dacă însă nu aveți media 8 la punctul 4, 
încărcați și atestatul de limbă sau îl aduceți la interviu.  

https://www.uaic.ro/international/programul-erasmus/studenti/mobilitati-de-practica-erasmus/
http://media.lit.uaic.ro/?page_id=2029
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Documente suplimentare, pentru studenții care nu au cetățenia unui stat membru UE - copie a permisului de 
ședere; excepție de la această cerință fac studenții înmatriculați la UAIC – Extensiunea Bălți - de cetățenie moldoveană. 
 
Dosarele incomplete vor fi declarate respinse. 
 
MODALITATEA DE NOTARE A DOSARULUI:  
a) rezultatele academice  -  50% din punctaj; 
b) competențele lingvistice - 30% din punctaj; 
c) interviul  -  20% din punctaj;  
 
CALENDARUL SELECŢIEI: 
 
11 IAN 2022 Afișarea condițiilor de selecție și a locurilor disponibile 

11 IAN – 18 IAN 2022 

Depunerea dosarelor de candidatură. Link depunere aici: 
https://www.dropbox.com/request/2gQOhPeK4vuJqxQxkhJu  
Fișierele nu vor depăși 4MB fiecare și vor fi numite (rename) astfel: NUME de 
FAM_Prenume_GRUPA Geografie_Tip document (exemplu: CUCU_Ion_GT21_CV) 

14 IAN 2022, Vineri, 
ORELE 12:00H 

Întâlnire informativă (40 minute) cu studenții interesați. Link întâlnire: 
https://uaic.webex.com/uaic/j.php?MTID=m99862ab1398b657b80348ed11e91e00b  

19 IAN 2022, Miercuri,  
De la orele 10:00h 

Interviul oral, în limba engleză sau a țării-gazdă, online (link  
https://uaic.webex.com/uaic/j.php?MTID=mfa27801d12b5c52ad4b74ebd55ce257f  
Candidații vor primi pe email un calendar indicativ al orei de interviu pentru fiecare 
candidat. Dacă se întârzie interviul anterior, candidații vor aștepta în „lobby” până sunt 
acceptați în conferință.  

19 IAN 2022, orele 17h Afișarea rezultatelor selecției (pe pagina oficială a facultății) 
https://www.facebook.com/geo.geo.iasi ) 

19-20 IAN 2022 Depunerea contestațiilor (se va trimite un email coordonatorului, în primă instanță).  
21 IAN 2022, orele 10h Afișarea rezultatelor finale ale selecției (pe pagina oficială a facultății 

https://www.facebook.com/geo.geo.iasi ) 
24 IAN 2022 Întâlnirea cu studenții selectați (se va stabili ulterior locul întâlnirii, cei selectați vor 

primi pe email aceste informații) 
 
Pentru informații suplimentare: 

Mihai BULAI, Coordonator Stagii de Practică Erasmus+ Geografie - sala B633, mihai.bulai@uaic.ro (informații despre 
locurile de practică, sarcini, responsabilități, activități). 

Petronela SPIRIDON-URSU, Serviciul Relații Internaționale, Rectorat Corp A, et. 2 – petronela.spiridon@uaic.ro, tel. 
0232-201812 (informații despre dosarul de candidatură, eligibilitate, contract financiar, documente post-stagiu etc.) 

 
Afișat astăzi, 11/01/2022 pe site-ul Facultății de Geografie și Geologie și pe paginile de Facebook „Facultatea de 

Geografie și Geologie Iași” și grupul de Facebook „Erasmus Geo”.  

https://www.dropbox.com/request/2gQOhPeK4vuJqxQxkhJu
https://uaic.webex.com/uaic/j.php?MTID=m99862ab1398b657b80348ed11e91e00b
https://uaic.webex.com/uaic/j.php?MTID=mfa27801d12b5c52ad4b74ebd55ce257f
https://www.facebook.com/geo.geo.iasi
https://www.facebook.com/geo.geo.iasi
mailto:mihai.bulai@uaic.ro
mailto:petronela.spiridon@uaic.ro

