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Obiective

 Dezvoltarea educațională, lingvistică și culturală a 
studenților;
 Promovarea cooperării între instituții;
 Diversificarea curriculei educaționale;
 Facilitarea transferului de credite și recunoașterea 
perioadelor de studiu în străinătate, folosind Sistemul European 
de Credite Transferabile – ECTS.

Această acțiune permite studenților din Universitatea 
“Apollonia” să facă o deplasare cuprinsă între 3 și 12 luni 
în străinătate, la o universitate parteneră, cu scopul de a 
studia.

Grantul acordat are o valoare cuprinsă între 270 și 520 
euro/lună și este destinat acoperirii parțiale a costurilor 
implicate de mobilitate (transport, subzistență, taxe de 
folosire a unor facilități). Grantul trebuie sa fie supli-
mentat prin contribuții proprii.
Statutul de bursier Erasmus+ presupune scutirea de la 
plata taxelor de studiu la universitatea gazdă.

Perioada de studiu în străinătate se consideră parte 
integrantă a programului de studiu de la universitatea 
de origine. Studentul beneficiază de recunoaşterea 
academică a perioadei de studiu încheiate la universi-
tatea parteneră, precum şi a rezultatelor obţinute la 
examene şi alte forme de verificare.

Mobilitatea de studiu

Studenții care participă la stagii de plasament primesc 
un grant mai mare cu 100 până la 200 de euro.
Titularul acordului bilateral Erasmus/responsabilul 
ECTS/cadrul didactic îndrumător ține
legătura cu studenții pe toată durata stagiului pentru 
asigurarea asistenței academice necesare.

Mobilitățile în cadrul programului Erasmus+ se bazează 
pe acorduri inter-instituționale încheiate între 
Universitatea ,,Apollonia” și universității partenere din 
străinătate, fiecare dintre ele deținătoare a Cartei 
Universitare Erasmus+. 

Pot exista mobilități Erasmus+ și fără grant, respectiv 
grant zero. În acest caz, beneficiarul suportă toate 
cheltuielile.
Universitatea ,,Apollonia” promovează accesul către 
mobilități tuturor studenților, indiferent de sex, rasă, 
etnie, arii de studiu, țară de destinație, condiții 
socio-economice, nevoi speciale sau alte aspecte.

Selecția candidaților se desfășoară la nivelul facultăților, 
iar comisia de selecție va fi formată din : 

Decan; 
Coordonatorul instituțional; 
Coordonatorul pe facultate; 
Șef departament; 
Secretar; 
Reprezentantul studenților. 

Actiunea cheie 1 – KA103 Mobilitatea de formare profesională

Plasamentul este o perioadă de timp, cuprinsă între 
minimum 2 luni și maximum 12 luni, petrecută într-o 
universitate sau întreprindere parteneră din altă țară 
participantă, cu scopul de a ajuta studenții să se adapt-
eze la cerințele pieței comunitare a muncii, să dobân-
dească o competență specifică și să-și îmbunătățească 
competențele profesionale. 



1. Formularul de candidatură pentru o mobilitate de 
studii sau plasament;

2. Foaie matricolă parțială cu situația școlară;

3. Scrisoare de intenție redactată în limba română;

4. CV format Europass, actualizat și semnat;

5. Certificat de competență lingvistică în viitoarea limbă 
de studiu/plasament, eliberat de un organism autorizat, 
pentru a atesta cunoașterea de către candidat a limbilor 
străine prevăzute în Acordul bilateral Erasmus.

1. Cetățean român sau cetățeanul altei țări, având un 
permis de rezidență temporară sau permanentă, eliberat 
de autoritățile române competente;

2. Student în cadrul UAI;

3. Absolvent a cel puțin un an de studii;

4. Dacă a beneficiat de alt stagiu Erasmus studii sau 
plasamente, nu trebuie să depășească 12 luni de mobili-
tate/ciclu de învățământ.

Criterii de eligibilitate

Criterii de selectie

1. Promovarea integrală a disciplinelor de studiu 
obligatorii din planul de învățământ până la momentul 
selecției (integralist);
2. Rezultatele academice bune obținute până la 
momentul selecției (media generală cel puțin 8).

Pe lângă aceste criterii minimale impuse, decanii au 
libertatea de a introduce și alte criterii de selecție cu 
caracter specific facultății, care vor fi motivate în 
procesul verbal încheiat cu privire la organizarea și 
selecția candidaților.

Selecția reprezintă doar un pas spre 
mobilitate, nu garanția plecării; decizia 
finală se ia de către conducerea UAI și 
coordonatorul instituțional Erasmus, în 
funcție de fondurile disponibile. 

 Aprilie – depunerea dosarelor individuale 
ale studenților;
 Mai – selecția candidaților și afișarea 
rezultatelor.

Coordonatorii Erasmus+ la nivel de facultăți 
gestionează selecția beneficiarilor și participă 
activ la toate etapele pregătirii și recunoașterii 
perioadelor de mobilitate. 

Pentru a se înscrie la concurs, fiecare candidat 
va depune la biroul Erasmus+ un dosar de 
candidatură complet. 

Conținutul dosarului


