INFORMA II GENERALE privind ob inerea bursei de studii ERASMUS
Mobilit ile studen ilor sunt de tip: mobilitate de studiu; mobilitate de plasament (practic /
internship); mobilitate de studiu i plasament.
Mobilitatea de studiu reprezint ac iunea care permite studen ilor UPB s efectueze o perioad
de studii de 3 pân la 10 luni într-o alt ar participant la program (institu ii partenere de
înv mânt superior din Europa care de in Carta Universitar Erasmus+ aprobat de Comisia
European ).
Grantul de mobilitate acordat Studen ilor pentru mobilit ile de studiu este de 500 EURO/lun
pentru mobilit ile efectuate în rile europene. Excep ie fac rile: Bulgaria, Estonia, Ungaria,
Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, pentru care grantul de mobilitate este de 450
EURO/lun .
Mobilitatea de plasament reprezint ac iunea care permite studen ilor din institu ii de
înv mânt superior s efectueze un plasament (stagiu de practic ) cu o durat cuprins între 2
luni i 4 luni, într-o întreprindere sau organiza ie dintr-o alt ar din Europa
Grantul de mobilitate acordat Studen ilor pentru mobilit ile de plasament este de 700
EURO/lun pentru mobilit ile efectuate în rile europene. Excep ie fac rile: Bulgaria,
Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, pentru care grantul de mobilitate
este de 650 EURO/lun .
Activitatea desf urat în cadrul mobilit ii Erasmus+ este recunoscut de facultatea din
UPB conform Regulamentului CRID, pe baza rezultatelor înscrise în „situa ia colar
/evaluarea” (Transcript of records/ Transcript of work) emis de institu ia partener , în
concordan cu Learning Agreement for studies /Learning Agreement for traineeships.
Pe parcursul studiilor universitare, un Student poate beneficia, pentru fiecare dintre
ciclurile de studiu, de maximum un grant de studiu i un grant de plasament (maximum 12
luni de mobilitate).
Pentru a putea participa la mobilit i Erasmus+ , studen ii trebuie s fi absolvit minim primul an
de studiu în momentul începerii mobilit ii i s fi promovat toate formele de verificare
planificate anterior începerii mobilit ii.
Informa iile privind organizarea i rezultatele selec iei pentru mobilit i Erasmus+ vor fi afi ate
la avizierele facult ilor, fiind în sarcina Responsabilului Erasmus pe facultate.
Dosarul de candidat la statutul de student Erasmus+
Studentul va depune la facultate Dosarul de candidat la statutul de student Erasmus+ , pe a c rui
copert sunt înscrise, dup caz:
Facultatea de ...
Dosar de candidat la statutul de student Erasmus+
Student (Numele i prenumele)
Student / Masterand / Doctorand, anul de studiu (curent) ...
Codul ERASMUS al universit ii partenere...
Data .

Dosarul va con ine urm toarele documente:
• Cerere de înscriere la concurs adresat decanului, în care se men ioneaz tipul de mobilitate
• Situa ia colar , inclusiv media (M) semestrelor de studiu anterioare (unde M trebuie s fie
8.00), care se solicit de la secretariatul facult ii. Masteranzii i doctoranzii vor anexa i
TOATE foile matricole anterioare (de la licen i, eventual, masterat).
• Prezentare a activit ii profesional- tiin ifice, respectiv premii, diplome, inova ii sau alte
rezultate relevante la manifest ri tiin ifice, proiecte, concursuri, olimpiade etc., inclusiv din
perioada studiilor liceale, de nivel local / UPB, na ional /interna ional.
• Atestat de cunoa tere a unei limbi de comunicare interna ional sau a limbii oficiale din ara
gazd , eliberat de Departamentul de Limbi moderne de la UPB sau de c tre o institu ie abilitat .
• Scrisoare de Motiva ie (tehnoredactat în limba englez , francez sau german ).
• Curriculum Vitae model EUROPASS (tehnoredactat în limba englez , francez sau german ).
• Copie a C

ii de Identitate.

=====================================================================
Mai multe informa ii :
Regulament privind mobilitatea Erasmus+ a studen ilor, masteranzilor i doctoranzilor de
la UPB în anul universitar 2016 – 2017
www.upb.ro > ERASMUS+ > ERASMUS+ 2016 - 2017;
http://www.upb.ro/program-erasmus-llp.html
Informa ii suplimentare pot fi ob inute de la Biroul Erasmus+ al UPB.
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