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PROGRAMUL ERASMUS+



MOBILITĂȚI  STUDENȚEȘTI  ERASMUS+

Ø Perioada minimă 3	luni (90	de	zile)

Ø Universitatea de	trimitere Universitatea
de	primire

Ø Licență	(începand cu anul	al	II-lea)	/	Master	
(începand cu	anul I,	semestrul 2)	/	Doctorat

Ø Perioada minimă 2	luni (60	de	zile)

Ø Universitatea de	trimitere Instituție /	
Companie /	Organizație de	primire

Ø Licență	(anul	al	III-lea)	/	Master	/	Doctorat

Studiu Plasament

ü Se	adaptează	oricărui	domeniu de	studiu

ü Recunoașterea	ECTS:	echivalarea notelor și/sau activității	de	formare (practică)

ü Perioada	de	mobilitate apare	în	Suplimentul	la	Diplomă



DESTINAȚII 2020

ü Franța

ü Spania

ü Portugalia

ü Olanda

ü Germania

ü Finlanda

ü Italia

~ 585 de	acorduri	încheiate cu	universitățile	din	UE
~ 40 de	acorduri	încheiate cu	20	universități din țări	non-UE



UNDE?
Ø 27	de	țări	din	Europa	plus	UK,	Islanda,	Norvegia,	Liechtenstein,	Turcia,	

Macedonia	și	Serbia*

Ø Țări	Non-UE	în	funcție	de	acordurile	fiecărei	universități**

CINE?
ü Studenți	licența,	masteranzi	și	doctoranzi	

*Proiecte	de	mobilitate	între	țările	programului	&
**SMS,	SMP,	STA,	STT	între	țările	programului	și	țările	partenere



ACTIVITĂȚI PENTRU OBȚINEREA GRANTULUI E+

ü Selecție	facultate	(depunere	dosar	+	interviu)

ü Aplicație	la	viitoarea	instituție	gazdă (nominalizare + înscriere)

ü Depunerea	dosarului	de	finanțare	la	Biroul	ERASMUS+	UPB

ü Semnarea	contractului	financiar

ü Plecarea	în	mobilitate



DOSARUL DE APLICARE

Ø Cerere de înscriere la concurs adresată decanului

Ø Foaie matricolă

Ø Prezentare a activității extracurriculare (premii, diplome, concursuri,
olimpiade etc., inclusiv din perioada studiilor liceale)

Ø Atestat de cunoaștere a unei limbi de circulație internațională sau a limbii
oficiale din țara gazdă (nivel minim B2)

Ø Scrisoare de intenție (engleză, franceză sau germană)

Ø CV model EUROPASS (engleză, franceză sau germană)

Ø Copie a Cărții de Identitate



NOMINALIZARE ȘI ÎNSCRIERE FACULTATEA GAZDA

Ø Confirmarea	studentului	prin	vizita	Biroului	ERASMUS+

Ø Verificarea	procedurii	de	înscriere	a	universității	partenere

Ø Nominalizarea	studentului	de	către	Biroul	ERASMUS+

Ø Completarea	aplicației	online



720	euro/lună	grant	E+

+	230	lei/lună	bm*	UPB

520	euro/lună	grant	E+
+1050	lei	bm*	UPB

*bm UPB	=	bursă	de	mobilitate	UPB

PLASAMENT (PRACTICĂ)
STUDIU

BURSE ERASMUS+









PROGRAMUL ATHENS



DETALII CURSURI
Ø Durata mobilitatii: Cursuri de 8 zile

Ø 60 de cursuri cu tematici diferite

Ø 30 de ore de cursuri științifice

Ø 10-15 ore în cadrul activității “Dimensiuni culturale europene”

Ø Se acordă 2 sau 3 credite ECTS

ü Diploma este eliberata pe platforma web ATHENS în cel mult

6 săptămâni după încheierea sesiunii

ü Certificatele cu stampila sunt eliberate cel târziu la 2 luni de

la încheierea sesiunii



UNIVERSITĂȚI PARTENERE



Ø 15	universități	europene	
(Franța,	Spania,	Italia,	Turcia,	Germania, Ungaria,
Polonia,	Grecia,	Cehia,	Olanda,	Portugalia,	Belgia,	
Norvegia,	Austria)

ü Studenți	la	licență	începând	cu	anul	2,	
masteranzi,	doctoranzi

CAND?
ü 2	sesiuni	anuale:	Martie si	
Noiembrie

CE FEL DE ACTIVITATI?
ü Tematici:	de	la	științe	inginerești la	științe	sociale
ü Imersiune într-un	alt	sistem de	învățământ european



PROCESUL DE ÎNSCRIERE

ü Accesați	site-ul	ATHENS	http://athensnetwork.eu

ü Completați	formularul	de	înregistrare	și	trimiteți-l	online

ü Imprimați	formularul	de	înregistrare	și	semnați	ambele	pagini

ü Scanați	documentul	semnat	și	trimiteți-l	la	international@upb.ro

ü Rezultatele	oficiale	vor	fi	anunțate	pe	platforma	ATHENS

http://athensnetwork.eu/
mailto:international@upb.ro


ÎNAINTE DE ÎNSCRIERE

Ø Asigurați-vă că puteți finanța costurile în orașele în
care selectați cursuri!

Ø Aplicați pentru minimum 3 cursuri (maxim 6). Dacă
depuneți cerere pentru mai puțin de 3 cursuri,
există riscul de a nu fi plasat în niciunul!

Ø Nu selectați un curs dacă nu sunteți interesat și dacă
nu îndepliniți cerințele!

Ø Fiți conștienți de faptul că alegerea cursurilor este
finală!



DUPĂ ÎNSCRIERE

Ø După confirmarea acceptării, nu se permit
schimbări sau anulări!

Ø Veți primi un mesaj pe mail cu informații
referitoare la cazare, activitățile weekendului
Dimensiuni Europene, punctul de întâlnire etc.

Ø Detaliile finale despre program vor fi disponibile
pe site-ul web al fiecărei instituții gazdă, cu
aproximativ 10 zile înainte de plecare



COSTURI PENTRU STUDENȚI

Ø Curs

Ø Cazare	(în	campusul	universitar	sau	hosteluri)

Ø Mese

Ø Programul	“Dimensiuni	culturale	europene”
(Scopul este de a permite studenților să cunoască mai bine instituția organizatoare,
precum și orașul în care se desfășoară cursul. Foarte importantă este posibilitatea de a
cunoaște studenți de diferite naționalități și a face schimb de experiență)

v Transportul	se	va	achita	separat	după	confirmarea	înscrierii	in	program	

7	nopti/8	zile
Între	170	și	400	EURO



PROGRAMUL DE DUBLĂ DIPLOMĂ



Pregătește-te pentru a reuși pe o
piață globală a muncii în continuă
schimbare!

La	sfârșitul	anilor	de	studiu	(licența	+	master),	
vei	primi	2	diplome:

Ø de	la	UPB	

și	

Ø de	la	universitatea	parteneră	din	Europa



UNIVERSITĂȚI PARTENERE



AVANTAJELE  PROGRAMULUI

ü Obținerea	a	2	diplome	într-un	timp	mai	scurt	

ü Perspectivă	duală	din	abordări	diferite,	dar	complementare

ü Posibilități	crescute	de	găsire	a	unui	job

ü Îmbunătățirea	cunoștințelor	de	limbi	străine

ü Dobândirea	multor	competențe	pentru	viață



PROGRAME 
DE 

STUDIU



PRINCIPIILE PROGRAMULUI

Ø Studenții UPB care doresc să aplice trebuie să aibă
validate 120 ECTS (primii 2 ani de studii) și să posede
Atestat de limbă engleză eliberat de Departamentul de
Limbi moderne al UPB sau de către o instituţie abilitată.
Nivelul de cunoaștere trebuie sa fie minim B2

Ø Unele acorduri de dublă diplomă sunt disponibile numai
la nivel de Master. În acest caz, studenții vor pleca după
primul an de masterat în UPB și vor finaliza studiile la
universitatea gazda, unde vor susține și lucrarea de
disertație

Ø Nu se plătesc taxe de înmatriculare sau de studiu.
Singurele costuri pentru studenți sunt transportul și
cazarea, pentru care se poate aplica pentru un grant
ERASMUS+



SELECȚIA STUDENȚILOR

Ø Selecția candidaților se va face de către comisia
UPB și va fi validată de către universitatea gazdă

Ø Studenții selectați vor urma procedura standard de
înscriere la universitatea gazdă

Ø Departamentul de Relații Internaționale al UPB va
sprijini studenții pe tot parcursul procesului



PROCESUL DE APLICARE
ü Studenții vor contacta Direcția Relații Internaționale a UPB care va
indica documentele necesare dosarului de aplicare

ü Dacă dosarul este acceptat, studentul va primi informațiile de contact
ale facultății la care a fost admis

ü Universitatea gazdă trimite Scrisoarea de acceptare la studii de la
Ministerul Educației din țara respectiva (ce presupune recunoașterea
și echivalarea studiilor efectuate in România)

ü Diploma din țara gazdă va fi înmânata personal studentului sau unui
terț pe bază de procura notariala



SCHEME DE MOBILITATE



https://doubledegree.ro/

https://doubledegree.ro/


https://international.upb.ro/




