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MOBILITĂȚILE ERASMUS+ la 
nivel universitar

• Erasmus+ contribuie la organizarea schimburilor de studenţi la ciclurile de 
LICENȚĂ, MASTERAT și DOCTORAT între ţările participante la program şi între
acestea şi statele partenere.

• Poți beneficia atât de perioada de mobilitate de studiu cât și de o mobilitate 
de plasament (stagiu sau practică), pentru a câştiga experienţă profesională -
o cerinţă din ce în ce mai importantă pe piaţa muncii.

• Pentru a urma studii în străinătate prin intermediul programului Erasmus+, 
trebuie student UPB, la unul dintre ciclurile de studii mai sus menționate.
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AVANTAJELE DE A FI STUDENT ERASMUS + 

✓ Experiență educațională în cadrul unei instituții partnere E+;

✓ Interacțiunea cu alți studenți internaționali;

✓ Acumularea de cunoștințe și abilități în domeniul educațional și cultural care se vor reflecta în CV-ul tău;

✓ Noi metode de predare;

✓ Experimentarea unui alt mod de viaţă;

✓ Utilizarea frecventă a cel puțin unei limbi străine în timpul mobilității;

✓ Adaptarea la un mediu internaţional;

✓ Capacitatea de a fi independent şi responsabil.
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MOBILITĂŢI STUDENŢEŞTI ERASMUS + 

Studenți, Masteranzi și Doctoranzi

❑ 27 de ţări din Europa plus Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Turcia, FYI Macedonia şi Serbia.

❑ Ţări Non-UE în funcţie de acordurile fiecărei universităţi.

Mobilități de STUDIU

Mobilitate de scurtă durată mixtă

Ce fel de mobilități?

UNDE?

CINE?

Până la 12 luni 
cumulate per 
ciclu universitarMobilitate de PLASAMENT
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MOBILITĂŢI STUDENŢEŞTI 
ERASMUS + de LUNGĂ durată

Mobilitate de studiu

• Perioada minimă 60 zile (2 luni)

• Licenţă (începând cu anul II, Masterat (începând cu anul I semestrul II, 
Doctorat)

• Numărul de ECTS echivalent cu cel din programa școlară

Mobilitate de plasament

• Perioada minimă 60 zile (2 luni)

• Licenţă (anul III), Masterat, Doctorat

• Numărul de ECTS echivalent cu cel din programa școlară
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Descriere Mobilităţi studenţeşti
ERASMUS + de LUNGĂ durată

Mobilitatea de studiu

• Participarea la cursuri şi susţinerea 
examenelor aferente, durata stagiului 
fiind de un semestru sau un an 
academic (4 – 10 luni).

• Elaborarea proiectului de diplomă sau 
a lucrării de disertaţie, durata stagiului 
este între 2 şi 5 luni, fiind variabilă de 
la an la an.

Mobilitatea de Plasament

• Presupune o perioadă de 
practică/stagiu la o instituţie 
parteneră.

• Durata plasamentului (stagiului) este 
de minimum 2 luni şi maximum 4 luni, 
excepție fac doctoranzii care pot 
aplica pentru întregul an academic.
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EUROPEAN PROJECT SEMESTER 
(MOBILITATE DE STUDIU)

❑ European Project Semester (EPS) – mobilitate de studiu adresată studenţilor din anii
terminali (anul IV semestrul doi, ciclul de licenţă şi/sau anul II semestrul 2, ciclul de
master);

❑ Programul constă în dezvoltarea în echipe multidisciplinare a unor proiecte inginereşti,
în funcţie de profilul zonei geografice în care se află universitatea gazdă.

❑ European Project Semester este un program oferit de către 17 universități europene
din 12 ţări (Austria, Belgia, Finlanda, Franţa, Germania, Norvegia, Olanda, Polonia,
Portugalia, Regatul Unit, România şi Spania).

❑ Site-ul programului EPS: http://www.europeanprojectsemester.eu/

❑ Site-ul programului EPS din UPB: https://upb.ro/european-project-semester/
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MOBILITĂŢI STUDENŢEŞTI 
ERASMUS + de SCURTĂ durată

Între 5-30 zile

✓Mobilitate de studiu/plasament de scurtă durată pentru 
studenții doctoranzi

✓Mobilitate Mixtă - mix de activitate virtuală și fizică 
organizate sub umbrela unei universități partnere E+; 
componenta fizică obligatorie având o durată cuprinsă între 
5 și 30 zile.
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GRANT-ul

Verde, Digital, Inclusiv

Este de ajuns bursa E+?

Câți bani îmi mai trebuie pe 
lângă bursa E+?

Aspecte financiare
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MOBILITĂŢI STUDENŢEŞTI ERASMUS +
de LUNGĂ durată în UE (2 - 12 luni)

Mobilitate de studiu

• Grant lunar 600 euro. Excepţie fac: Bulgaria, Cehia, Croația, Estonia, Letonia, Lituania, 
Macedonia de Nord, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia, pentru care 
grantul de mobilitate este de 540 EURO/lună.

Mobilitate de plasament

• Grant lunar 750 euro. Excepţie fac: Bulgaria, Cehia, Croația, Estonia, Letonia, Lituania, 
Macedonia de Nord, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia, pentru care 
grantul de mobilitate este de 690 EURO/lună.

Ajutor financiar lunar dat de UPB sub formă de Bursă pentru stagii universitare în străinătate.
50 EURO – GREEN travel (utilizare autobuz/tren/servicii de carsharing)
250 EURO/lună - Studenții cu “oportunități reduse” (cei care beneficiază de bursă socială), 
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MOBILITĂŢI STUDENŢEŞTI 
ERASMUS + de SCURTĂ durată

GRANT: 50 EURO/zi pentru o perioadă de maximum 30 de zile
Transport: În funcție de banda de distanță se alocă între 180 de euro 
până la 360 de euro. 

50 EURO – GREEN travel (utilizare autobuz/tren/servicii de carsharing)
100 EURO/mobilitate - Studenții cu “oportunități reduse” (cei care beneficiază de bursă socială), 
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PAȘII PENTRU OBŢINEREA 
GRANTULUI ERASMUS+ 

1. Selecţie
facultate

2. Aplicaţie
(viitoarea
instituţie

gazdă)

3. Depunerea
dosarului de 
finantare la 

Biroul
Erasmus+

4. Semnarea
contractului

financiar

5. Plecarea în 
mobilitate



I
•Depunere dosar selecție

1
•Participare la interviul de selecţie

2
•Afişarea rezultatului selecţiei

SELECŢIE FACULTATE
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CONŢINUTUL DOSARULUI DE SELECŢIE

Facultatea:
Student (Nume, prenume):
Student/ Masterand/ Doctorand
Anul de studiu (curent): 
Codul ERASMUS+ al Universităţii
partenere

DE CANDIDAT LA STATUTUL 
DE STUDENT ERASMUS+

❑ Cerere de înscriere la concurs, adresată decanului facultăţii, în care se
menţionează tipul de mobilitate;

❑ Situaţia şcolară, inclusiv media [M] a semetrelor de studiu anterioare
ciclului de studiu aferent, solicitată de la secretariatul facultăţii;

❑ Prezentarea activităţii profesional ştiinţifice, respectiv: premii, diplome,
inovaţii sau alte rezultate relevante la manifestări ştiinţifice, proiecte,
concursuri, olimpiade etc. inclusiv din perioada studiilor liceale de nivel
local/ UPB/ naţional/ international;

❑ Atestat de cunoaştere a unei limbi de comunicare internaţională sau a
limbii oficiale din tara gazdă, eliberată de către Departamentul de Limbi
moderne de la UPB sau de către o instituţie abilitată. Nivelul de
cunoaştere a respectivei limbi trebuie să fie minimum B2, conform
Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi străine;

❑ Scrisoare de motivaţie (tehnoredactată în limba engleză, franceză sau
germană);

❑ Curriculum Vitae model Europass (tehnoredactat în limba engleză,
franceză sau germană);

❑ Copie după Cartea de Identitate.



Pro-Decani  Relații Internaționale =
Responsabilii ERASMUS+ din facultățile UPB

ID NUME FACULTATE NUME ȘI PRENUME E-MAIL

1. INGINERIE ELECTRICA S.l. dr. ing. Ana Maria DUMITRESCU anamaria.dumitrescu@upb.ro

2. ENERGETICĂ Prof. dr. ing. Ion TRISTIU itristiu@upb.ro

3. AUTOMATICĂ SI 

CALCULATOARE
Prof. dr. ing. Ioan-Stefan SACALA ioan.sacala@upb.ro

4. ETTI Conf. dr. ing. Iulian NASTAC iulian.nastac@upb.ro

5. INGINERIE MECANICA SI 

MECATRONICA
S.l. dr. ing. Marilena STOICA marilena.stoica@upb.ro

6. FIIR Prof. dr. ing. Irina SEVERIN irina.severin@upb.ro

7. ISB Prof. dr. ing. George-Cătălin ION ion_george_catalin@yahoo.com

8. TRANSPORTURI S.l. dr. ing. Florin NEMTANU florin.nemtanu@upb.ro

mailto:anamaria.dumitrescu@upb.ro
mailto:itristiu@upb.ro
mailto:ioan.sacala@upb.ro
mailto:iulian.nastac@upb.ro
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Pro-Decani  Relații Internaționale =
Responsabilii ERASMUS+ din facultățile UPB

ID NUME FACULTATE NUME ȘI PRENUME E-MAIL

9. INGINERIE AEROSPAŢIALĂ Conf. dr. ing. Nicoleta PASCU nicoleta.pascu@upb.ro

10. SIM Prof. dr. ing. Cosmin Mihai COTRUT cosmin.cotrut@upb.ro

11. CASM S.l. dr. ing. Cristina TODASCA cristina.todasca@upb.ro

12. FILS Conf. dr. ing. Adriana LUNGU adriana.lungu@upb.ro

13. SA Prof. dr. Vladimir BALAN vladimir.balan@upb.ro

14. IM Conf dr. ing. Izabela-Cristina STANCU izabela.stancu@upb.ro

15. FAIMA Prof. dr. ing. Daniela Cristina MOMETE daniela.momete@upb.ro

mailto:nicoleta.pascu@upb.ro
mailto:cosmin.cotrut@upb.ro
mailto:cristina.todasca@upb.ro
mailto:adriana.lungu@upb.ro
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PROGRAMAREA TESTULUI LINGVISTIC 
(SESIUNEA MARTIE 2022)

Lipsa cunoștințelor lingvistice rămâne unul dintre principalele obstacole în calea participării la
programele europene de mobilitate în domeniul educației, formării și tineretului.
La acest test lingvistic se pot înscrie viitorii candidați – studenții care nu au nivelul minim B2 în
conformitate cu CECRL (Cadrul european comun de referință pentru limbi străine).

❑ LIMBA ENGLEZA (ONLINE) – Sâmbătă 12.03.2021 ORA 10:00 – 12:00
❑ LIMBA FRANCEZA (ONLINE) – Vineri 11.03.2021 ORA 16:00 – 18:00
❑ LIMBA GERMANA (ONLINE) – Sâmbătă 12.03.2021 ORA 12:00 – 14:00
❑ LIMBA SPANIOLA (ONLINE) – Vineri 11.03.2021 ORA 14:00 – 16:00

Spaniolă: https://curs.upb.ro/2021/enrol/index.php?id=9732

Germană: https://curs.upb.ro/2021/enrol/index.php?id=9731

Franceză: https://curs.upb.ro/2021/enrol/index.php?id=9730

Engleză: https://curs.upb.ro/2021/enrol/index.php?id=9729

Accesați unul dintre
următoarele link-uri
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NOMINALIZARE ŞI ÎNSCRIERE LA INSTITUŢIA GAZDĂ

1
• Confirmarea participării la mobilitate

2

• Verificarea procedurii de aplicație pentru universitatea 
parteneră

3
• Nominalizarea studentului de către Biroul ERASMUS+

4
• Completarea aplicaţiei online
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ÎNTOCMIREA DOCUMENTELOR AFERENTE MOBILITĂȚII

5

• Întocmirea contractului de studiu (Learning Agreement) 
aferent mobilității

6
• Completarea și transmiterea dosarului de finanțare

7
• Semnarea contractului financiar

8
• Organizarea mobilității (cazare, transport...)
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Lista documentelor componente ale 
dosarului financiar

https://upb.ro/erasmus/studenti/

https://upb.ro/erasmus/studenti/


ERASMUS+ App
App Store & Google Play
https://erasmusapp.eu/

https://erasmusapp.eu/


ERASMUS+ APP

Google Store și Apple Store
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Online Learning Agreement

https://www.learning-agreement.eu/

Documentul de Echivalare a 
perioadei studiu/practică

Componentă obligatorie a 
dosarului de finanțare.

Obținut prin completarea acestuia 
de către student, și validat de cele 
două instituții partenere.

https://www.learning-agreement.eu/

#EOD2022
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Unde se găsesc informațiile despre curriculumul 
universităților partenere?

• Pentru completarea LA-ului este necesară alegerea cursurilor pentru 
mobilitatea de studiu, iar în cazul practicii, a activității propriu-zise.

• Accesarea site-ului universității (facultății/departamentului) 
partenere pentru informații despre curriculum.

• Informațiile esențiale sunt expuse de fiecare universitate în parte în 
ceea ce privește mobilitatea de studiu.

• Când completați aplicația pentru instituția parteneră veți avea acces 
la catalogul cursurilor.
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ERASMUS STUDENT NETWORK

✓ ONG prezent în 42 de tări

✓ “Students Helping Students”

* esn.org



Linkuri utile
✓ https://upb.ro/erasmus/ - Secțiune ERASMUS+, site-ul UPB

✓ https://www.learning-agreement.eu/ - Learning Agreement Online

✓ https://erasmusapp.eu/ - Aplicația ERASMUS+

✓ https://www.poli-bucharest.esn.ro/ - ESN Poli

✓ https://international.upb.ro/ - site-ul Departamentului de Relații Internaționale al UPB

✓ https://www.suntsolidar.eu/ - Corpul European de Solidaritate în România

✓ https://www.salto-youth.net/ - Ateliere, traininguri

✓ https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/ - Programul Erasmus Antreprenor pentru absolvenți

✓ https://europa.eu/youth/EU_en - informații despre program la nivelul UE

✓ https://europa.eu/youth/learning_en - Platforma de învățare UE

✓ https://erasmusintern.org/ - Oferte practică

✓ https://www.erasmusdays.eu/ - Despre zilele ERASMUS+

https://upb.ro/erasmus/
https://www.learning-agreement.eu/
https://erasmusapp.eu/
https://www.poli-bucharest.esn.ro/
https://international.upb.ro/
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https://europa.eu/youth/EU_en
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https://erasmusintern.org/
https://www.erasmusdays.eu/


https://www.youtube.com/watch?v=L-uwgnnTflQ

https://www.youtube.com/watch?v=L-uwgnnTflQ


Contact

Biroul ERASMUS+: R401
Telefon: +(4021) 402 92 84
E-mail: erasmus@upb.ro
student.erasmus@upb.ro
Rectorat - Etajul 4, vizavi de lifturi!

mailto:erasmus@upb.ro
mailto:student.erasmus@upb.ro


Vă multumesc

Intrebări?


