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Tot ce trebuie să știți  
despre mobilitățile studențești Erasmus+ 
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Universitatea din Pitești 
Centrul pentru Relații Internaționale 

Biroul Erasmus+ 

Învață din experiența mea! 
La UPIT, Erasmus merge mai departe!  
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Burse 
Erasmus+ 
de studiu 

Burse 
Erasmus+ 

de 
plasament 

Tipuri de 
burse 

studențești 
Erasmus+ 

Ce tipuri de burse studențești Erasmus+ avem? 
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În ce constă  mobilitatea Erasmus+ de studiu?  

 Veți studia pentru 
un semestru sau 
pentru un an la o 

universitate 
parteneră 

Veți susține 
examene la 
instituția 
gazdă 

Veți primi un 
grant Erasmus 
(între 470 și 

520 Euro/Lună, 
în funcție de 
destinație) 

 

Veți primi note pe 
baza cărora vi se va 

echivala și 
recunoaște 

mobilitatea Erasmus 



UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 

4 

În ce constă  mobilitatea Erasmus+ de plasament?  

 Veți face practică 
pentru o perioadă 
cuprinsă între 2 și 

12 luni la o instituție 
parteneră 

 

Veți elabora un 
proiect de practică 

sub îndrumarea 
unui tutore 

Veți primi un 
grant Erasmus 
(între 670 și 

720 Euro/Lună, 
în funcție de 
destinație) 

 

Veți primi o notă pe 
baza căreia vi se va 

echivala și 
recunoaște stagiul 

de practică 
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Ce oportunități de practică puteți avea? 

 
  

 
   

 
 
 
 

 

Site-uri unde puteți identifica  
oportunități de practică 

 
https://www.eurodesk.ro/termene-

eurodesk/vrs/f_type/2 

https://erasmusintern.org/traineeships 

https://www.leo-net.org/traineeship-offers/ 

https://www.trainingexperience.org/ 

https://www.eurodesk.ro/termene-eurodesk/vrs/f_type/2
https://www.eurodesk.ro/termene-eurodesk/vrs/f_type/2
https://www.eurodesk.ro/termene-eurodesk/vrs/f_type/2
https://www.eurodesk.ro/termene-eurodesk/vrs/f_type/2
https://www.eurodesk.ro/termene-eurodesk/vrs/f_type/2
https://erasmusintern.org/traineeships
https://www.leo-net.org/traineeship-offers/
https://www.leo-net.org/traineeship-offers/
https://www.leo-net.org/traineeship-offers/
https://www.leo-net.org/traineeship-offers/
https://www.leo-net.org/traineeship-offers/
https://www.trainingexperience.org/
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Care sunt criteriile de eligibilitate? 

Orice student înmatriculat  
la UPIT (ciclul: licență, 

Master, doctorat) 
 
  

 
  Orice student cu rezultate 

academice bune 

 
Orice student care prezintă o scrisoare 

de intenție convingătoare 

 
 
 
 

 

Cine poate candida pentru  
o mobilitate studențească Erasmus+? 

 
 Proaspăt absolvenții (maximum  12 luni de la 

susținerea lucrării de finalizare studii) 
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În ce constă concursul de selecție? 

 

Consultați lista cu locurile 
disponibile 

 
Depuneți dosarul la coordonatorul 

Erasmus din facultate 

 
Alegeți 3 opțiuni care vi se 

potrivesc 

    
Întocmiți-vă dosarul de 

candidatură 

Cum puteți participa  
la concursul de selecție? 
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Care este calendarul selecției Erasmus+? 

0
2 

04 

0
1 

03 

  

Diseminarea evenimentului 
pe paginile media ale UPIT 

21.03-07.04.2022 

Selecția studenților prin 
concurs, la nivelul 
fiecărei facultăți 
11-15.04.2022 

 

Transmiterea rezultatelor 
concursului către beneficiari 

11-15.04.2022 
 

Depunerea dosarelor 
de selecție la 
coordonatorii 
Erasmus+ 

28.03-07.04.2022 



UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 

9 

În ce constă dosarul de selecție? 

Cerere care să 
conțină 

opțiunile 

CV în format 
Europass 

Scrisoare de 
intenție 

Copie a cărții 
de identitate 

Extras din foaia 
matricolă 

Atestat de 

cunoaștere a unei 

limbi străine 
 

 

Declarație notarială 
 

Adeverință de 
student 

Documente minimale Ulterior, dosarul va fi completat cu: 
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Când se pot efectua mobilitățile Erasmus+? 

Studii: în primul semestru 
al anului universitar 
2022/2023, conform 
calendarului academic al 
universităţii gazdă.  

Plasament: pe durata 
vacanței de vară 2022 sau 

pe primul semestru al anului 
universitar 2022/2023. 

 
 

Studii: datele de începere și de finalizare sunt 
stabilite de parteneri și respectă calendarul 

academic. 
 

Plasament: perioada mobilității se stabilește de 
comun acord între parteneri și participanți.  
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Ce beneficii personale aduc bursele Erasmus+? 

 
1  

2 

Vă descoperiți 
 pe voi înșivă 

 
 
 

Descoperiți 
locuri și stiluri 
de viață noi 

 
3 

 
 
 
 

Luați parte la 
experiențe 

inedite 

 
4 

 
 
 
 

Vă bucurați de 
noi oportunități 

 
5 
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Ce beneficii academice aduc bursele Erasmus+? 

 
1 

Descoperiți 
un sistem de 
învățământ 

diferit 

 
2 

 
 
 

Vă adaptați 
mai ușor 
cerințelor 

pieței muncii 

 
3 

 
4 

 
 
 
 

Luați parte la 
activitățile 

extracurriculare 
oferite de o altă 

instituție 

Vă formați 
competențe 
specifice 
domeniului 

vostru 
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Programul Erasmus susține incluziunea și diversitatea.  
Bariere pe care dorește să le elimine 

 
Handicapuri 

Probleme de sănătate 
 

Barierele legate de 
sistemele de educație și 

formare 

Diferențe culturale 
Bariere sociale 

Bariere legate de discriminare 

 

Bariere economice 
Bariere geografice 



UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 

14 

Si mai multe beneficii aduse de bursele Erasmus+ 

OLS 
Online Linguistic 

Support 
 

ErasmusApp 
OLA 

Online Learning Agreement 
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Alte beneficii aduse de bursele Erasmus+. 
 

Oportunități digitale pentru studenți și proaspăt absolvenți. În ce constă? 

Mobilitate mixtă  
 

(combinație între 
mobilitatea fizică și o 
componentă virtuală) 

Mobilitatea mixtă va 
fi oficial recunoscută 

de către 
universitatea noastră 

Rezultatul? 
 

Perfecționarea competențelor 
digitale în toate domeniile de 

studii 
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De pe pagina web 
a UPIT 

https://www.upit.ro/ro/inter
national/erasmusplus/erasmus

-programme-
countries/outgoing-

students/selectie-studenti 

01 
De pe pagina de 

Facebook 
International 

Relations, University 
of Pitesti 

https://www.facebook.com/Interna
tionalRelations.UPIT 

02 De pe pagina 
de Twitter 03 

@Official_Upit 

De pe pagina de 
Instagram 04 

Scriind un e-mail la 
adresa: 

arina.nicolescu@upit.ro 

05 Sunând la 
numărul:  

+4 0348 453 333 

06 

official_upit 

Cum puteți afla mai multe despre 
mobilitățile studențești Erasmus+? 

https://www.facebook.com/InternationalRelations.UPIT
https://www.facebook.com/InternationalRelations.UPIT
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Învață din experiența mea! 
La UPIT, Erasmus merge mai departe!  

MULȚUMIM PENTRU ATENȚIE! 


