
PROGRAMUL ERASMUS +

2023/2024

Componenta mobilităţi studenţeşti



▪Mobilități studențești de lungă durată - țări participante
(UE)

▪Mobilități studențești de lungă durată în universități
partenere finanțate prin Mecanismul Financiar SEE
(Norvegia, Islanda, Liechtenstein)

▪Alte mobilități studențești (scurtă durată; țări non-UE)

▪Mobilități de practică
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❑ granturi (burse) acordate studenților pentru a studia un semestru în alte universități
din UE

❑ nu se plătesc taxe de școlarizare la universitatea primitoare, iar disciplinele studiate
şi promovate se echivalează cu cele din planul de învățământ de la FEAA, şi nu mai
trebuie susținute examene la revenirea în țară

❑ cuantumul lunar pt. 2023/2024 este 600 € sau 540 €/lună (în funcție de țara de
destinație) + 250 € /lună pentru stud. eligibili pentru bursă socială + Green Travel

❑ cuantumul lunar pt. 2023/2024, pentru țările din SEE este de 1200 € /lună +
transport

❑ mobilitatea se va efectua în anul universitar 2023-2024, semestrul 1 sau 2 (la
alegerea studentului)

3



Plan profesional Plan personal
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• Creșterea încrederii în calitățile personale

• O mai bună cunoaștere a propriilor puncte tari 

și puncte slabe 

• Independență și maturitate

• O rețea mai extinsă de prieteni

• Înțelegerea și aprecierea altor culturi

• O capacitate crescută de a face față provocărilor 

viitoare

• Creativitate în rezolvarea problemelor

▪ O perspectivă globală asupra lumii

▪ Abilități lingvistice sporite

▪ Cunoașterea de noi metode de predare și cercetare

▪ Capacitate de adaptare, încredere în sine, spirit de 

inițiativă  sporite

▪ Dezvoltarea abilităților  de învățare și analiză; 

capacitate decizională și de rezolvare a 

problemelor

▪ Capacitate sporită de lucru în echipă

▪ Creșterea rețelei de contacte profesionale

▪ Creșterea abilităților de comunicare interculturală
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https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/erasmus-impact_en.pdf

1. Ability to work in a team structure

2. Ability to make decisions and solve problems 

3. Ability to communicate verbally with people 

inside and outside an organization

4. Ability to plan, organize and prioritize work

5. Ability to obtain and process information

6. Ability to analyze quantitative data

7. Technical knowledge related to the job

8. Proficiency with computer software programs

9. Ability to create and/or edit written reports

10.Ability to sell and influence others

Forbes - The 10 Skills Employers Most 

Want In Graduates

The good news for grads: No matter what you 

have studied in school, whether anthropology 

or French or computer science, you will have 

had to learn the top five skills on the list.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/erasmus-impact_en.pdf


“ ”

❑ studentul ERASMUS trebuie să susțină toate examenele la întoarcere în țară

✓ Disciplinele promovate și creditele obținute se recunosc la revenirea la FEAA

❑ studentul ERASMUS trebuie să se roage de profesori să-i treacă notele obținute

✓ Echivalarea notelor se face de o comisie la nivelul decanatului, iar notele sunt trecute în cataloage de coordonatorul ERASMUS

❑ studentul ERASMUS își “strică” media de studiu

✓ Statisticile arată că în urma mobilității ERASMUS studenții și-au majorat media academică cu 1 punct

❑ studenții din an terminal nu pot pleca în semestrul 2

✓ Examenul de licență/disertație se poate susține în sesiunea specială pentru studenții ERASMUS din septembrie, înainte de 
admiterea la master si doctorat

❑ studentul ERASMUS pierde locul la buget, bursă, locul de cazare

✓ Regulamentul UAIC garantează studenților ERASMUS cel puțin păstrarea drepturilor dobândite și în semestrul următor mobilității
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❑130+ universități

❑ 350+ mobilități de un semestru contractate

❑ finanțare pentru 73 mobilități Erasmus + si 1 mobilitate SEE

o niveluri de studii : licență (Undergraduate), master (Postgraduate) și doctorat (Doctoral)

o lista completă pe portal (https://portal.feaa.uaic.ro/international/Studii/Pages/default.aspx )
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https://portal.feaa.uaic.ro/international/Studii/Pages/default.aspx
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▪ Limba străină pe care o cunosc

▪ Țara/orașul de care sunt atras

▪ Programul de studiu (discipline) disponibil(e)

▪ Facilități pentru studenți (cămin, restaurant etc)

▪ Prieteni, rude
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CRITERII GENERALE

▪ pot candida studenţii FEAA (indiferent de naționalitate) care în anul academic
2022/2023 sunt:

a. studenţi în anii de studii licenţă I –II

b. studenţi la master în anul I

c. doctoranzi care sunt la zi cu îndeplinirea obligaţiilor de doctorand, până la data
susținerii publice a tezei de doctorat.

▪ Pentru mai multe detalii consultați portalul

▪ Un student poate beneficia de stagii de studiu şi de practică la fiecare nivel de studiu
(licenţă, master, doctorat), însumând maxim 12 luni de stagiu (studiu + practică) per
nivel.
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CRITERII ACADEMICE

▪ să aibă punctajul ECTS la momentul selecției de minimum 70% din punctajul

maxim;

▪ să ateste cunoașterea limbii de studiu din universitatea pentru care candidează, fie

printr-un certificat, fie prin foaia matricolă din liceu, astfel:

• Printr-un certificat: nota/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;

• Prin foaia matricolă din liceu: media claselor IX-XII să fie minim 8

• Prin certificatul de competente lingvistice de la BAC

▪ să obțină minim nota 7 la interviul susținut în cadrul selecției desfășurate la

facultate

▪ concordanța specializării (dacă este cazul)



1. te informezi asupra criteriilor și documentelor necesare (Portal, Teams, Facebook,
coordonator etc.)

2. îți alegi destinația/destinațiile

3. îți întocmești dosarul (e simplu, nu e mult de alergat) și completezi fisa de înscriere

4. participi la interviu (online)



❑ până pe 24 martie 2023: completarea 
formularului de înscriere și încărcarea 
documentelor necesare pe Teams

❑ 27-28 martie 2023: interviu

❑ 30-31 martie 2023: definitivarea și afișarea 
rezultatelor



a) Curriculum Vitae (limba română + limba străină)

b) Scrisoare de motivație (limba română + limba străină) (include Planul de studiu)

c) atestatul de limbă/foaia matricolă din liceu/certificatul de competențe lingvistice obținut la
examenul de Bacalaureat

d) Extrasul din foaia matricolă pentru nivelul de studiu la care este înmatriculat candidatul la
momentul selecţiei - va fi eliberat de secretariatul facultăţii şi anexat la dosar de către
coordonatorul Erasmus

e) atestate, diplome, articole publicate, care sunt relevante pentru specializarea studentului şi
pot constitui un avantaj pentru candidatul respectiv

Dosarul se depune online, prin completarea unui formular si atașarea documentelor de
mai sus.

Link-ul pentru formular va fi furnizat prin intermediul Portalului FEAA
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Dacă vrei să candidezi și pentru Erasmus + si pentru SEE trebuie sa „depui”

două dosare distincte



Pasul 1. Consultați planul de învățământ de la FEAA pentru anul următor de
studiu, corespunzător semestrului în care doriți să plecați

Pasul 2. Consultați oferta educațională a universității străine (pagina
internet-relatii internationale-Erasmus-cursuri)

Pasul 3. Alegeți discipline care să se potrivească, prin conținut, de cele ce ar
fi studiate la FEAA

Disciplinele alese trebuie să însumeze 30 sau 31 de credite
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▪ Puteți să vă înscrieți pentru mai multe universități în formularul de înscriere

▪ Selectați universitățile în ordinea preferințelor

▪ Nu alegeți decât universități pentru care sunteți eligibili (limba străină,
nivelul de studio, domeniul de studiu)

▪ Consultați oferta educațională pentru toate universitățile alese, nu doar
pentru prima, și demonstrați compatibilitatea cursurilor în planul de studiu
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Doar pentru studenții care nu au cetățenia unui stat membru UE:

a) o copie legalizată a permisului de ședere (excepție studenții de la extensiunea
Bălți)

b) dovada existenţei unui garant cetățean român, salariat şi deţinător al unui cont
bancar în România (declaraţie-tip)
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1. Punctajul ECTS (pondere 50%) (punctajul ECTS pentru semestrele incheiate la
ciclul curent de studii)

2. Nota obţinută la testul de limbă (scara 1-10, pondere 30%)

3. Nota obţinută la interviu (pondere 20%)
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Țări UE

1. Rezultatele academice - 20% din punctaj;

2. Scrisoare de motivație - 20% din punctaj;

3. Interviu - 40% din punctaj;

4. Competențele lingvistice - 20% din punctaj.

5. Puncte suplimentare - 20% din punctaj - pentru studenții de etnie rromă și studenții
din medii socio-economice dezavantajate

Țări SEE



Țara Limba de

predare

Limba acceptată pentru concurs Coef.

corecţie

Germania Germana Germana

Engleza (doar programele in limba engleză)

1

Spania Spaniolă 1. Spaniolă
2. Engleză*
2. Portugheză *

1

0,85

0,85

Portugalia Portugheză 1. Portugheză
2. Engleză (atestat)*
2. Spaniolă *

1

0,85

0,85

Franța Franceză Franceză 1

Italia Italiana 1. Italiană
2. Engleză*

1

0,85

Belgia Engleză 1. Engleză (atestat)
2. Franceză

1

1

Austria Germană, Engleză 1. Engleză (atestat)
2.Germană (atestat)

1

UK, Polonia, Lituania, Grecia,

Turcia, Bulgaria, Croația, Cehia,
Slovacia, Cipru, Ucraina, Serbia,

Finlanda, Macedonia, Franța
(programe cu predare în engleză)
s.a

Engleză Engleză 1

* - cu excepția universităților care solicită în mod expres cunoașterea limbii tării 20



▪ Dacă nu aveți deja un atestat de limbă, câteva posibilități pentru susținerea 
unui test în Iași sunt:

• Institutul Cultural Francez Iași, Bd. Carol I, nr. 26 (franceză);

• Centrul Cultural German Iași, Str. Lascăr Catargi, nr.38 (germană);

• Centrul Cultural al Americii Latine şi Caraibelor Iaşi, Corp O – Universitatea 
Alexandru Ioan Cuza (spaniolă);

• Facultatea de Litere a Universitatii “Al.I.Cuza” Iasi https://litere.uaic.ro/testari-
lingvistice-2/ ;

• EuroEd Iași, Str Florilor, nr. 1C (engleză, franceză, italiană, spaniolă).
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https://litere.uaic.ro/testari-lingvistice-2/


➢ Devin titulari de stagiu acei studenţi din ierarhia de selecţie până la care ajung
fondurile alocate facultăţii respective.

➢ Ceilalţi studenţi care îndeplinesc criteriile de eligibilitate devin rezerve, având
posibilitatea de obţinere a stagiului, în aceeaşi ordine a ierarhiei, în cazul unor
renunţări/ redistribuiri de fonduri.

➢ Studenţii de pe lista de rezerve pot beneficia de stagiu Erasmus fără finanţare (zero
grant), acoperindu-şi integral, din fonduri personale, cheltuielile pe care le implică
perioada de studiu în străinătate. Ei beneficiază, însă, de toate celelalte drepturi ale
unui student Erasmus (scutirea de la plata taxelor de studiu la universitatea-gazdă,
recunoaşterea perioadei de studiu în străinătate etc.).

➢ Acei candidaţi care nu îndeplinesc criteriile de selecţie vor fi consideraţi respinşi.
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❑ să își aleagă un program de studiu compatibil cu cel al specializării pe care o urmează la FEAA

❑ să întocmească și să trimită la universitatea la care va efectua mobilitatea toate documentele
solicitate

❑ să informeze coordonatorul ERASMUS și UAIC asupra oricăror modificări survenite în
programul de studii

❑ să promoveze examenele pentru cursurile alese și să acumuleze numărul minim de credite
necesar (30)

❑ sa prezinte la întoarcere toate actele stipulate în contractul financiar
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Mobilități de studiu de scurtă
durată

▪ 5-30 zile on-site + componentă virtuală

▪ se pretează pentru școli de vară și module intensive exemplu

▪ mobilitatea poate fi efectuată și în acest an universitar, inclusiv perioada vacanței de vară

▪ toate universitățile partenere ale FEAA, inclusiv din SEE

▪ studentul identifică oportunitatea, obține acceptul și apoi se adresează biroului Erasmus 
pentru selecție și finanțare

▪ nu există calendar precis; selecția se face continuu, pe măsură ce există solicitări de la 
studenți

▪ 70€/zi in primele 14 zile, 50€/zi pentru următoarele + 2 zile pentru transport + sume 
suplimentare pentru cei cu nevoi speciale + sume suplimentare pentru cei cu oportunități 
reduse + bonus „green travel”

▪ absența de la ore în perioada mobilității va fi motivată, iar creditele ECTS obținute în urma 
mobilității vor fi recunoscute
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https://www.summerschoolsineurope.eu/search/discipline;BusEn/start;2022-07/credits;2/maxfee;600
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▪ Conf.dr. Bogdan Gabriel ZUGRAVU

Corpul C, Cab. C806a, Corpul B, B407 (zugravu@uaic.ro)

▪ Secretar Relații Internaționale – Dorina MOISĂ 

Corpul B, Cab. 407 (dorina.moisa@uaic.ro), Telefon: 0232201627

▪ Portal FEAA – Relații Internaționale – Mobilitati de studiu ERASMUS

International Relations FEAA Iasi
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SUCCES!
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