
• Erasmus+ își propune să încurajeze dezvoltarea competențelor și a 
capacității de inserție profesională și să ofere noi oportunități de educație, 
formare și stagii pentru tineri; 

• Erasmus+ va oferi posibilitatea de a studia, de a se forma, de a câștiga 
experiență profesională și de a participa la programe de voluntariat în 
străinătate; 

• Erasmus+ va finanța parteneriate transnaționale între organizații și instituții 
de învățământ, formare și tineret, cu scopul de a stimula cooperarea și de a 
construi o punte între mediul educațional și cel profesional, care să faciliteze 
acoperirea deficitului de competențe;  

• Erasmus+ va susține eforturile de modernizare a sistemelor de învățământ, 
formare profesională și tineret.  P
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• dezvoltarea competenţelor şi sporirea şanselor de angajare a 
studenţilor pentru a contribui la creşterea competitivităţii economiei 
europene; 

• creşterea calităţii educaţiei şi învăţării în spaţiul european; 

• implementarea strategiilor de modernizare a învăţământului 
superior în ţările membre şi armonizarea sistemelor educaţionale 
din ţările partenere; 

• promovarea dimensiunii internaţionale a Programului Erasmus+; 

• sprijinirea implementării Procesului Bologna şi a dialogului 
structural cu ţările partenere. 
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Mobilitatea studenților 
Durata studiilor sau a 

stagiilor în străinătate 

Studenții pot învăța în străinătate între 3 și 12 luni (participând inclusiv la un 

stagiu complementar, dacă acesta este planificat) pentru fiecare ciclu de studii: 

◾ în timpul primului ciclu de studii (licență); 

◾ în timpul celui de-al doilea ciclu de studii (masterat); 

◾ în timpul celui de-al treilea ciclu de studii (doctorat). 

Condiții Studenții trebuie să fie înscriși într-o instituție de învățământ superior, la programe 

de studii care conduc la obținerea unei diplome sau a unei alte calificări 

recunoscute de nivel terțiar (până la nivelul doctoratului inclusiv). Mobilitatea se 

desfășoară în cadrul „acordurilor interinstituționale” încheiate în prealabil între 

instituția de origine și instituția gazdă. 

Măsuri prealabile Înainte de plecare, studentului Erasmus+ i se pun la dispoziție: 

◾ un acord de grant care acoperă perioada de mobilitate, semnat de 

student și de instituția de învățământ superior de origine; 

◾ un contract de studii care conține programul de studiu - ce trebuie 

aprobat și semnat de instituția de învățământ de origine, de instituția gazdă și 

de student; 

◾ Carta studentului Erasmus care precizează drepturile și obligațiile 

studenților pe perioada de studii în străinătate. 

La sfârșitul perioadei petrecute în străinătate: 

◾ instituția gazdă trebuie să furnizeze studentului și instituției de origine 

o foaie matricolă care confirmă rezultatele programului stabilit; 

◾ instituția de origine trebuie să recunoască pe deplin activitățile 

îndeplinite cu succes în cursul perioadei de mobilitate Erasmus, conform 

contractului de studiu, utilizând sistemul de credite ECTS.  

Perioada de mobilitate Erasmus trebuie inclusă și în Suplimentul la Diplomă. 

Sprijin financiar sau costuri Studenților li se poate acorda o bursă Erasmus+ pentru a-i ajuta să acopere 

cheltuielile de transport și subzistență asociate stagiului lor în străinătate. 

Studenții Erasmus+ sunt scutiți de la plata taxelor de școlarizare, înscriere, 

examen și au acces la laboratoare și la biblioteci în instituția gazdă. 

Sprijin lingvistic Studenților Erasmus+ li se oferă sprijin lingvistic on-line, disponibil pentru 

principalele limbi în care se derulează aproximativ 90% din activitățile de 

mobilitate (germană, engleză, spaniolă, franceză, italiană).  

Mai multe despre sprijinul lingvistic on-line Erasmus+:  

http://erasmusplusols.eu/ 

Depunerea candidaturilor Studenții interesați trebuie să contacteze decanatul/catedra din cadrul instituției 

de învățământ superior de origine sau departamentul de cooperări internaționale 

din cadrul rectoratului, unde se va informa cu privire la posibilitățile de a studia în 

străinătate, precum și la modalitățile de solicitare și obținere a unei burse 

Erasmus+. 

Mobilitatea personalului pentru predare și formare 
Oportunități de formare 

profesională  

Programul Erasmus+ oferă cadrelor didactice din instituțiile de învățământ 

superior posibilitatea de a preda, precum și Oportunități de formare profesională 

există, de asemenea, și pentru personalul nedidactic din instituțiile de învățământ 

superior. 

Condiții Predare  

 

În cazul misiunilor de predare derulate între instituții de învățământ superior 

provenind din țările participante la program, ambele instituții trebuie să fie 

deținătoare ale unui acord interinstituțional. 

Instituțiile de învățământ superior partenere trebuie să fi ajuns la un acord cu 

privire la activitățile care urmează să fie întreprinse de către profesorii vizitatori 

(contract de mobilitate) înainte de începerea perioadei de mobilitate. 

În toate cazurile, activitățile personalului care efectuează o misiune de predare 

trebuie să fie integrate în programul de studiu al instituției gazdă. 

Condiții formare Membrii personalului sunt selectați de instituția de învățământ superior de origine. 

Instituția de învățământ superior de origine și instituția gazdă trebuie să fi ajuns la 

un acord interinstituțional cu privire la activitățile care urmează să fie 

întreprinse de către profesorii vizitatori (contract de mobilitate) înainte de 

începerea perioadei de mobilitate. 

Cine poate participa? Pentru predare - instituția care trimite personal didactic sau invită angajați ai 

întreprinderilor poate aplica pentru granturi de mobilitate Erasmus+. Membrii 

personalului trebuie să se adreseze instituției de origine sau instituției care îi 

invită dacă sunt trimiși de întreprinderi. 

Pentru formare - instituția care trimite personal poate aplica pentru granturi de 

mobilitate Erasmus+ pe lângă agenția națională, iar personalul trebuie să se 

adreseze instituției de origine. 

• o înțelegere a practicilor, politicilor și sistemelor de educație și formare în țările UE;  
• o mai bună calitate a muncii și a activităților în favoarea studenților; creșterea sprijinului 
acordat activităților de mobilitate ale studenților și o mai bună promovare a acestora; 
• oportunități sporite pentru dezvoltarea profesională și a carierei; 
• îmbunătățirea competențelor lingvistice; o mai bună înțelegere și capacitate de reacție 
la diversitatea socială, lingvistică și culturală;  
• creșterea capacității de a declanșa schimbări în ceea ce privește modernizarea și 
deschiderea internațională în cadrul organizației; creșterea motivației și a satisfacției în 
activitatea de zi cu zi. 
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• creșterea inserției profesionale și îmbunătățirea perspectivelor de carieră; 

• dezvoltarea spiritului de inițiativă și antreprenorial; o participare mai activă în societate; 

• îmbunătățirea competențelor lingvistice; creșterea sensibilizării interculturale;  

• o mai bună cunoaștere a proiectului european și a valorilor UE; 

• creșterea nivelului de emancipare și a stimei de sine;  

• îmbunătățirea performanțelor de învățare; 

• creșterea motivației de a participa la educația (formală/non-formală) sau la formarea 
profesională în viitor.   
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mobilitate 
studenți 


