MOBILITATEA DE STUDIU

Acest tip de mobilitate permite studenților din
Universitatea din Pitești să petreacă o perioadă de
timp cuprinsă între 3 și 12 luni la o universitate
parteneră dintr-o altă țară, pentru a studia.
Obiectivele acestei acțiuni sunt:

MOBILITATEA DE FORMARE PROFESIONALĂ
(PLASAMENTUL)
Plasamentul este o perioadă de timp, cuprinsă
între minimum 2 luni și maximum 12 luni, petrecută
într-o întreprindere / organizație / centru de formare
profesională / universitate dintr-o altă țară parteneră.
Obiectivele acestei acțiuni sunt:

să permită studenților să beneﬁcieze din punct
de vedere educațional, lingvistic și cultural de
experiența de a studia și în alte țări partenere;

să ajute studenții să se adapteze la cerințele
pieței muncii;
să formeze studenților competențe speciﬁce;

să promoveze cooperarea între instituții;
să diversiﬁce mediul educațional;
să contribuie la formarea unor tineri bine
pregătiți, deschiși la idei noi și cu o bogată
experiență internațională.

să le îmbunătățească înțelegerea culturii
economice și sociale din țara gazdă.

Statutul de bursier Erasmus+ presupune
scutirea de la plata taxelor de studiu la universitatea
gazdă. Studenţii beneﬁciază, în perioada stagiului
Erasmus+, de facilitățile avute la începutul stagiului
(rezervarea locului în cămin, burse etc.).
Mobilitățile pentru studiu se bazează pe
acorduri inter-instituționale încheiate între
Universitatea din Pitești și instituții partenere din:
Franța, Spania, Grecia, Portugalia, Germania,
Bulgaria, Lituania, Letonia, Polonia, Turcia, Italia,
Macedonia, Cipru, Cehia, Serbia etc.
Grantul acordat este de 470-520 Euro/lună.
Studenții cu oportunități reduse beneﬁciază de
un supliment lunar de 200 EUR pentru mobilitatea de
studiu.

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

În această perioadă studentul poate participa și
la cursuri de pregătire sau de perfecționare în limba
țării gazdă.
Studentul poate opta pentru una dintre
instituțiile partenere ale UPIT sau are libertatea de a
veni cu o propunere proprie.

Grantul acordat este de 670 - 720 Euro/lună.
CONTACT:
BIROUL ERASMUS+
Corpul Central al UPIT, Camera I.33
Str. Târgu din Vale, Nr. 1, 110040, Pitești
Tel./Fax: +40 348 453 333
nicolescu.arina@yahoo.com,
carmen.oneata@upit.ro
maria.miroiu@upit.ro
https://www.facebook.com/InternationalRelations.UPIT/
https://www.upit.ro/ro/international/erasmusplus

Programul ERASMUS+
Mobilităţi internaționale de studiu și
de formare profesională (plasament)

SELECŢIA CANDIDAŢILOR

Criterii de eligibilitate pentru studenți

Calendarul de desfășurare a activităților
referitoare la selecția Erasmus+

În procesul selecţiei studenţilor
ERASMUS+, Universitatea din Piteşti
promovează accesul la mobilităţi, asigurând
tuturor studenţilor candidaţi egalitatea şanselor
în funcţie de sex, rasă, etnie, arii de studiu, ţară de
destinaţie, condiţii socio-economice, nevoi
speciale sau alte aspecte.
Selecţia studenţilor se desfașoară la nivelul
facultăților.
Pentru a se înscrie la concurs, studentul va
depune la secretariatul facultății un dosar de
candidatură, în care va putea exprima mai multe
opţiuni.

Studentul trebuie să ﬁe înmatriculat la
Universitatea din Pitești.
Studentul poate aplica pentru mobilități
Erasmus+ din cadrul facultății din care face
parte, indiferent de domeniul și nivelul său de
studiu.
Studentii din anul I de licență pot beneﬁcia doar
de mobilitati de plasament, iar din anul al II-lea
de licență pot beneﬁcia și de mobilități de studiu.

martie / octombrie - seminar de informare
a studenților;
aprilie / octombrie - depunerea dosarelor
individuale ale studenților;
aprilie / octombrie - selectarea studenţilor,
prin concurs, la nivelul ﬁecărei facultăţi;
aprilie / octombrie - aﬁșarea listelor ﬁnale
cu studenții Erasmus+ selectați.

Absolvenții pot beneﬁcia de mobilități de
plasament în primul an de la ﬁnalizarea studiilor.

Documente dosar individual
selecție Erasmus
1. cerere cu opțiuni;
2. adeverință de student;
3. copii acte de studii (diploma de Bacalaureat/
Licență/ Master);
4. situație școlară pentru anii de studii anteriori;
5. Curriculum Vitae;
6. scrisoare de intenție (motivarea solicitării);
7. atestat de cunoaștere a unei limbi de circulație
internațională eliberat de Centrul LOGOS sau de
un alt organism autorizat;
8. declarație pe proprie răspundere (autentiﬁcată
la notariat) semnată de student, prin care se
certiﬁcă faptul că nu depășește durata de
maximum 12 luni de mobilitate Erasmus/ciclu de
studiu;
9. copie a Cărții de Identitate.

CRITERII DE SELECȚIE
Studentul trebuie:
să aibă rezultate academice bune în anul
universitar anterior;
să prezinte o scrisoare de intenţie (motivare a
solicitării mobilităţii);
să participe la procesul de selecție din cadrul
facultății.
Fiecare facultate are libertatea de a introduce criterii de
selecție suplimentare.

Coordonatorii Erasmus+ de la nivelul
facultăților gestionează selecția și participă activ la
toate etapele pregătirii și recunoașterii perioadelor de
mobilitate.
Centrul pentru Relații Internaţionale, prin Biroul
Erasmus+, informează și monitorizează modul de
derulare a mobilităților studenților.
Universitatea din Pitești a participat la program
încă de la implementarea sa în România (în anul
1997).

