REGULAMENTUL SELECŢIEI ERASMUS LA USAMVBT
CRITERII GENERALE DE SELECŢIE
CRITERII DE ELIGIBILITATE
La selecţia pentru mobilităţile studenţeşti din Programul Erasmus+:
1. se pot înscrie studenţii care:
a. sunt cetăţeni români sau cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii
Europene;
b. sunt înmatriculaţi în anul selecţiei la studii universitare de:
- licenţă;
- master în anul I de studiu;
- doctorat în anii I şi II de studiu;
c. nu au restanţe.
2. nu se pot înscrie studenţii care:
a. beneficiază de burse din fonduri europene (nu pot beneficia de dubla
finanţare europeană)
b. sunt în anii terminali la Master sau Doctorat;
c. sunt înmatriculaţi la alte instituţii de învăţământ superior decât
USAMVBT.
Au prioritate studenţii CARE NU AU MAI BENEFICIAT DE BURSE
ERASMUS!
Studenţii care au beneficiat de burse LLP Erasmus NU POT REVENI ÎN
ACEEAŞI UNIVERSITATE CA BURSIERI ERASMUS+!

REGULI GENERALE MOBILITATE
Mobilităţile individuale Erasmus+ pentru învăţământul superior se referă
la:
-

mobilităţile studenţeşti de studiu (Student mobility for studies);
practica pentru studenţi (Student mobility for traineeship).

Mobilităţile studenţeşti de studiu (Student mobility for studies) presupun
îndeplinirea următoarelor condiţii:
- studenţii trebuie să fie înregistraţi la o universitate care deţine Carta
Erasmus pentru Învăţământul Superior;
- studenţii trebuie să fie înscrişi în ciclul I (licenţă), II (masterat) sau III
(doctorat);
studenţii trebuie să desfăşoare mobilitatea într-o disciplină academică sau
într-un domeniu de studiu din ciclul în care sunt înscrişi;
- studenţii trebuie să desfăşoare mobilitatea într-o ţară diferită de ţara
instituţiei de origine (România) şi a ţării de reşedinţă;
- studenţii nu pot primi granturi pentru studiu sau practică pentru perioade
mai mari de 12 luni pe ciclu de studiu, cu precizarea că stagiile LLP
anterioare se includ în aceste 12 luni.

Mobilităţile Erasmus sunt mobilităţi academice care presupun asimilarea
calităţii de student la universitatea primitoare şi care se desfăşoară în funcţie de
calendarul academic al universităţii primitoare. Studenţii aleg din oferta academică a
universităţii primitoare discipline de studiu pentru care se acordă 30-60 de credite.
Se recomandă urmarea unor discipline corespunzătoare celor din planul de
învăţământ din ţară. Disciplinele alese iniţial pot fi modificate în termen de 15 zile de
la începerea mobilităţii.
Înainte de plecarea în mobilitate, studentul trebuie să:
- încheie un contract financiar cu instituţia de origine;
- încheie un Learning Agreement prin care se stabilesc:
• programul de studiu/practică aprobat de cele 3 părţi implicate (student,
instituţia de origine, instituţia/întreprinderea-gazdă);
• recunoaşterea academică;
- primească Carta Erasmus+ a studentului în care sunt menţionate
drepturile şi obligaţiile acestuia pe durata mobilităţii).
La încheierea mobilităţii:
- instituţia-gazdă trebuie să-i elibereze studentului şi instituţiei de origine un
certificat de prezenţă, o foaie matricolă (transcript of records/work sau
traineeship certificate) care să confirme că programul a fost realizat în
totalitate;
- instituţia de origine trebuie să asigure recunoaşterea totală a activităţilor
desfăşurate prin folosirea ECTS (European Credit Transfer and
Accumulation System), perioada de mobilitate fiind menţionată în
Suplimentul la diplomă;
- instituţia de origine asigură recunoaşterea practicii cel puţin prin
înregistrarea perioadei petrecute în străinătate în Suplimentul la diplomă
sau, în cazul proaspeţilor absolvenţi, prin eliberarea unui certificat de
formare dacă practica nu face parte integrantă din programă.
Studenţii revin în ţară cu examenele promovate pentru cele 30-60 de credite.
La revenirea în ţară, studenţii fac dovada creditelor şi notelor obţinute printr-un
Transcript of Records. Pe baza acestuia, Comisia de echivalare, organizată la nivelul
fiecărei facultăţi din cadrul USAMVBT, recunoaşte cele 30-60 de credite obţinute şi
echivalează din oficiu notele obţinute (conform Ordinului nr. 3223 din 8 februarie
2012 pentru aprobarea Metodologiei de recunoaştere a perioadelor de studii
efectuate în străinătate). Echivalarea se face prin raportare la nota obţinută. Nota
obţinută poate fi mărită prin susţinerea, la revenirea în ţară, a unui examen de mărire
a notei. Pentru examenele nesusţinute sau neechivalate, se organizează o sesiune
specială în luna septembrie a anului academic următor.

CONDIŢII GENERALE
Condiţii
Un nivel de cunoştinţe de
specialitate
corespunzător
scopului didactic al mobilităţii şi
adaptat exigenţelor universităţii
primitoare reflectat inclusiv în

Evaluare
- Situaţia şcolară la zi
- Europass: Curiculum Vitae
- O recomandare

Procent
25%

rezultatele obţinute la examene
Gradul de motivaţie

Stăpânirea limbii de studiu (exprimare scrisă şi orală) de la
universitatea primitoare (condiţie
prealabilă)
Cunoştinţe minime de informatică Alte competenţe

-

Proiect de studiu
Scrisoare de motivaţie
Atestat de limbă recunoscut
internaţional (Cambridge, IELTS,
TOEFL, DALF, Zertifikat Deutsch
etc.), sau
Susţinerea unui test de limbă
organizat în cadrul USAMVBT
Certificat privind competenţele
informatice eliberat de o instituţie
autorizată, sau
Susţinerea
unui
test
de
informatică în cadrul Selecţiei
Erasmus+
Diplome;
Articole publicate;
Atestate;
Contribuţia studentului la forme
de cooperare europeană

25%
25%

15%

10%

DOSARUL DE CANDIDATURĂ
Documentele din dosarul de candidatură se depun într-un dosar plic pe
coperta căruia se indică numele şi prenumele, nr. de telefon mobil, adresa de email şi opţiunile de mobilitate ale candidatului.
Dosarul de candidatură trebuie să cuprindă:
I. Un Europass Curriculum Vitae, în care candidatul trebuie să indice, în linii
generale, parcursul academic al candidatului la mobilitate.
II. O scrisoare de motivaţie adresată Comisiei de analiză a cererilor aferente
Programului Erasmus+, care trebuie:
a. să conţină trei opţiuni de mobilitate;
b. să indice principalele motive pentru opţiunile făcute;
c. să poarte semnătura candidatului.
III. Un proiect de studiu, în care candidatul trebuie:
a. să precizeze obiectivele concrete urmărite şi rezultatele aşteptate (3-5
pagini);
b. să aibă o tema principală (în cazul celor care îşi pregătesc lucrarea de
licenţă, disertaţia de master sau teza de doctorat);
c. să indice obiectivele cercetării desfăşurate în mobilitate (în cazul celor
care îşi pregătesc lucrarea de licenţă, disertaţia de master sau teza de
doctorat);
d. să precizeze dacă mobilitatea va constitui, eventual, un punct de
plecare pentru lucrarea de licenţă, disertaţia de master sau teza de
doctorat.

IV. Situaţia şcolară la zi
V. O recomandare din partea unui cadru didactic în care să se evalueze
aptitudinile candidatului.
VI. Un atestat de limbă. Dacă este depus un atestat de limba recunoscut
internaţional (Cambridge, IELTS, TOEFL, DALF, Zertifikat Deutsch sau altul similar),
nu mai este nevoie de un atestat de limba obţinut în urma unui test organizat în
cadrul USAMVBT.
VII. O evaluare a cunoştinţelor de informatică ale candidatului prin:
a. depunerea la dosar a unui certificat privind competenţele informatice
eliberat de o instituţie autorizată;
b. susţinerea unui test de informatică în cadrul Selecţiei.
Anexarea la dosar a unor atestate, diplome, articole publicate poate constitui
un avantaj pentru candidatul respectiv, ca şi confirmarea contribuţiei studentului la
forme de cooperare europeană.

SELECŢIA CANDIDAŢILOR
Selecţia are loc conform CALENDARULUI ERASMUS+, care cuprinde
următoarele etape:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lansarea apelului pentru candidatură;
Întâlnirea de informare;
Depunerea dosarelor de candidatură;
Selecţia preliminară a candidaţilor pentru interviul de motivaţie;
Interviurile de motivaţie;
Selecţia candidaţilor;
Afişarea rezultatelor;
Rezolvarea contestaţiilor;
Organizarea administrativă a mobilităţii.

