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Ce înseamnă programul ERASMUS? 
EuRopean community Action Scheme for the Mobility of 

University Students

• Erasmus+ este programul Uniunii Europene
pentru educație, formare, tineret și sport.

• Acest tip de proiecte îi implică atât pe cei care sunt beneficiarii
finali ai procesului de învăţare (studenţi, elevi - filieră tehnologică
sau vocațională și postliceal, tineri, voluntari) cât şi profesioniştii
din domeniile educaţie, formare şi tineret care facilitează procesul
de învăţare (profesori, formatori, lucrători de tineret, personal de
conducere sau administiv).

http://ec.europa.eu/education/opportunities/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/youth/programme/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/sport/opportunities/index_ro.htm
https://www.erasmusplus.ro/oameni
https://www.erasmusplus.ro/oameni


Program Erasmus 2021-2027

Noul program urmărește viziunea Comisiei de a acționa în direcția
unui Spațiu european al educației până în 2025, așa cum a fost
stabilit și se poate vedea în Comunicarea intitulată "Consolidarea
identității europene prin educație și cultură", din 14 noiembrie 2017
Umătorul program Erasmus va avea un buget majorat de 30 de 
miliarde de euro pentru perioada 2021 – 2027:
• 25,9 miliarde de euro pentru educație și formare;
• 3,1 miliarde de euro pentru tineret;
• 550 milioane de euro pentru sport.



http://www.international.tuiasi.ro/ro/acordurile-facultatii-de-design-industrial-si-
managementul-afacerilor

Program Erasmus la DIMA

http://www.international.tuiasi.ro/ro/acordurile-facultatii-de-design-industrial-si-managementul-afacerilor


ACORDURI ERASMUS +
1 Universiteit Gent Belgia
2 Trakia University Bulgaria3 Technical University of Gabrovo
4 Technical University of Liberec

Cehia5 VSB-Technicka Univerzita Ostrava Faculty of Economics
6 Tomas Bata University in Zlin
7 University of Zagreb Croatia
8 ENSAIT Roubaix

Franta9 Universite de Haute-Alsace
10 Universite Catholoque de Lille
11 Hochshule Niederrhein

Germania12 Technische Universitat Dresden
13 Reutlingen University
14 University of the Aegean

Grecia15 Technologhiko Ekpaideftiko (TEI) Pirea
16 TechnicaL University of Crete
17 Lodz University of Technology Polonia18 University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz
19 Universidade do Minho Portugalia
20 Riga Technical University Letonia
21 Kaunas University of Technology Lituania
22 Saxion University of Applied Sciences Olanda
23 Univerza v Ljubljana Slovenia24 University of Maribor
25 IED Madrid, IED Barcelona Spania26 Universitat Politecnica de Catalunya (UPC Barcelona Tech)- Terrassa School of Engineering
27 University of Niš Serbia
28 Uludag University

Turcia

29 Anadolu University
30 Dokuz Eylul University
31 Istanbul Technical University
32 Ege University
33 Izmir University of Economics
34 Ege University
35 Gazi University* acordul este in forma veche si tb. reinnoit
36 Namik Kemal University
37 Cukurova University
38 Abant Izzet Baysal University
39 Erciyes University
40 Pamukkale University
41 Gaziantep University
42 Usak Universitesi
43 Obuda University Ungaria



Cine poate pleca prin 
intermediul programului
Erasmus+?

... toți studenții TUIASI, indiferent de ciclul de
învățământ (licență, master sau doctorat) sau
naționalitate (studenți români, din Republica
Moldova sau studenți internaționali).



 Studiezi la o universitate din străinătate, fără a plăti taxă de
școlarizare;

 Faci practică în companii de profil ingineresc sau de arhitectură;
 Îți mărești șansele de angajare la finalizarea studiilor;
 Îți faci prieteni în orice colț al lumii;
 Descoperi noi oportunități pentru construirea carierei profesionale;
 Înveți să te descurci pe picioarele tale;
 Înveți sau aprofundezi una sau mai multe limbi străine;
 Călătorești în locuri la care nici nu ai visat.

De ce să plec într-o mobilitate
Erasmus+?



- între minim 3 luni și maxim 12 luni/ ciclu de învățământ, 
pentru stagii de studiu;
- între minim 2 luni și maxim 12 luni/ ciclu de învățământ,
pentru stagii de practică (plasament);

Care este durata
unui stagiu Erasmus



Programul Erasmus+ oferă studenților stagii de studiu
și plasament și în afara UE.

Aceste locuri sunt oferite separat studenților, trebuie
doar să iei legătura cu coordonatorul Erasmus+ de la
facultatea ta sau să urmărești anunțul de selecție.

Pot pleca doar 
în Europa?



Nu, poți pleca și în mobilitate de plasament, mai ales în
anii terminali de licență și master pentru a lucra la
proiectul de licență sau disertație, sau pe perioada verii.

Pot pleca doar în
mobilitate de studiu?



Dosarul de selecție va conține documentele de la link-ul:
http://www.international.tuiasi.ro/ro/erasmus-cu-tari-participante-
k103

De ce am nevoie
pentru a aplica?



Studenții din anul 1 licență pot pleca doar în stagii
de plasament.

Pot pleca din primul
an de studiu?



Lista de coordonatori o găsești pe site-ul: 
http://www.international.tuiasi.ro/ro/erasmus-3/coordonatori-erasmus-pe-

facultati

Unde găsesc numele coordonatorului Erasmus
de la facultatea mea?

http://www.international.tuiasi.ro/ro/erasmus-3/coordonatori-erasmus-pe-facultati


 Poți consulta lista de universități cu care facultatea ta are 
încheiate acorduri Erasmus, la adresa: 
http://www.international.tuiasi.ro/ro/erasmus-6

 Poți întreba coordonatorul Erasmus de la facultatea ta.

Cum aleg universitatea la
care să merg?

http://www.international.tuiasi.ro/ro/erasmus-6


Fiecare facultate are pe site-ul propriu modele de
Learning Agreement (contract de studiu). Trebuie doar
să le accesezi pentru a verifica compatibilitatea cu
programul tău de studiu.

Cum îmi aleg cursurile pe
care le voi face?



- Studiu: 470 euro sau 520 euro pe lună în funcție de țara
de destinație. În plus studenții dezavantajați social pot
primi câte 200 euro/ lună în baza unui dosar social.

- Plasament: 670 euro sau 720 euro în funcție de țara de
destinație. Studenții care pleacă în plasament nu primesc
suplimentarea de 200 euro/ lună.

Care este cuantumul bursei
Erasmus?



Bursa este acordată într-un cont în EURO pe care trebuie să ți-
l deschizi înainte de plecare la orice bancă (poate fi și cont
Revolut sau cont din afara României).

Cum primesc
bursa?



Nu, bursa se acordă în 2 tranșe: 80% din total cu 10 zile înainte
de plecare și 20% la revenirea în țară și după depunerea
documentelor care atestă efectuarea stagiului.

Primesc lunar
bursa?



Iei legătura cu Biroul Relații Internaționale - Erasmus+
pentru că trebuie să fii nominalizat la universitatea unde
ai vrea să pleci.

Ce fac după ce am
fost selectat?



Fiecare universitate are propriile proceduri de acceptare:
unele au aplicație online, la altele trebuie să trimiți
documente scanate, etc.

Trebuie să intri pe site-ul universității la secțiunea
Erasmus incoming și să afli care sunt procedurile
respectivei universități.

Cum sunt acceptat la universitatea
unde aș vrea să plec?



De regula, poate să conțină: copie după cartea de identitate sau
pașaport, CV, Certificatul de limbă străină, Learning-Agreement
(contract de studiu), Transcript of Records (situația școlară
pentru anii anteriori de studiu), asigurare medicală europeană,
solicitare cazare (accommodation form).

Ce va conține dosarul de acceptare la
universitatea unde vreau să plec?



Nu toate universitățile europene au campus studențesc,
deci nu pot oferi cazare studenților Erasmus.

Trebuie să te informezi din timp (încă de la aplicare)
despre această opțiune.

Primesc
automat
cazare?



 universitatea gazdă poate oferi informații despre cazare în regim privat,
trebuie doar să întrebi la Biroul de Relații Internaționale al universității unde
vrei să pleci;

 poți contacta asociația ESN (Erasmus Student Network) din orașul unde este
universitatea gazdă, ei te pot ajuta cu eventuale contacte de cazare privată;

 poți întreba foștii colegi care au mai fost acolo, ei îți pot spune cum au
procedat pentru a se caza în condiții avantajoase. Întreabă la Biroul de Relații
Internaționale Erasmus + de la TUIASI despre colegi care au mai fost plecați.

Ce fac dacă universitatea
nu oferă cazare?



Iei legătura cu Biroul de Relații Internaționale Erasmus + de
la TUIASI pentru îndeplinirea formalităților de plecare.

Ce fac după ce am 
fost acceptat?



Nu, studentul primește doar
grantul Erasmus.

Primesc bani separat
pentru transport?



Cumpărarea biletelor de călătorie este în sarcina
studentului.

De reținut!

Avansul din bursă îl vei primi doar cu 10 zile înainte de
plecare, astfel va trebui să ai disponibilă o sumă pentru
achiziția biletelor de plecare.

Cine îmi cumpără
biletul de plecare?



Contactezi biroul Erasmus pentru a fi luat în evidență,
unde vei primi toate informațiile legate de mobilitatea ta
Erasmus: orar, carnet de student, informații legate de
cursuri, transportul public, etc.

Care sunt primii pași când ajung la
universitatea gazdă?



Da, în cazul în care unele cursuri se suprapun în orar sau găsești
altele mai compatibile cu planul tău de învățământ de la TUIASI,
după ce te informezi la Biroul Erasmus de la universitatea
respectivă asupra procedurii de schimbare a cursurilor poți face
această modificare pe Learning-Agreement la secțiunea ”During
the mobility”.

Odată ajuns la universitate mai pot
schimba cursurile alese?



 te prezinți la Biroul de Relații Internaționale Erasmus + de la
TUIASI pentru a depune actele stagiului efectuat:
http://www.international.tuiasi.ro/ro/erasmus-cu-tari-
participante-k103;

 iei legătura cu coordonatorul Erasmus pentru a demara
procedura de echivalare/ recunoaștere a stagiului efectuat.

Ce fac după
ce mă întorc?

http://www.international.tuiasi.ro/ro/erasmus-cu-tari-participante-k103


PRORECTORATUL RELAȚII INTERNAȚIONALE –
ERASMUS +

www.international.tuiasi.ro
international@tuiasi.ro

LIKE US on Facebook:
International-Relations-Erasmus-Gheorghe-Asachi-Technical-University

http://www.international.tuiasi.ro/
mailto:international@tuiasi.ro
https://www.facebook.com/International-Relations-Erasmus-Gheorghe-Asachi-Technical-University-111110183961485/?view_public_for=111110183961485
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