PROGRAMUL ERASMUS
ÎNDRUMĂRI PENTRU STUDENŢI
ERASMUS este o componentă a Programului european SOCRATES, care îşi propune să ajute mobilităţile
universitare – atât ale studenţilor, cât şi ale profesorilor. Un alt obiectiv ERASMUS este încurajarea cooperării între
universităţile din Europa.
Modul în care se încurajează mobilităţile, adică vizitele de studiu, este dublu:
♦ sprijin instituţional;
♦ sprijin financiar.
Sprijinul instituţional constă în aceea că deplasarea dv. la studii este însoţită de un acord între universităţi, prin
care acestea se angajează să vă primească la studii fără taxe şi, respectiv, să recunoască rezultatele perioadei de studii
petrecute de dv. în străinătate (examene, note, credite).
Sprijinul financiar constă într-un grant care să vă ajute să realizaţi această deplasare. Nu este nicidecum vorba
de o bursă care acoperă integral cheltuielile (transport, cazare, masă, cărţi şi rechizite), ci numai de o alocaţie care să
demonstreze încurajarea şi solidaritatea din partea Uniunii Europene şi a guvernelor din ţările implicate. Banii provin
atît de la bugetul statului român, cât şi de la acelea ale statelor membre ale Uniunii.
Intenţia programului ERASMUS este să acopere o parte din diferenţele de costuri dintre şederea la studii
în ţara de origine şi aceeaşi perioadă în străinătate.
Volumul acestui grant este destul de redus. Studenţii occidentali primesc 50-100 euro pe lună. Grantul mediu
pentru Universitatea din Bucureşti a fost în ultimii ani de 300 euro pe lună, suma variind în funcţie de ţara în care se
efectuează stagiul. Este posibil ca acest grant să se diminueze în anii următori. Cauza este pe de o parte creşterea cererii
pe plan naţional şi, pe de altă parte, penalizarea universităţilor care nu realizează contractul instituţional în proporţie de
100%. Prin contract, grantul minim e de 50 euro pe lună, iar cel maxim de 500 euro pe lună şi 5000 pe an. Sumele
maxime nu pot însă fi atinse datorită valorii reduse a grantului mediu pe ţară, care variază între 130 şi 140 euro/lună.

Cum vă veţi finanţa şederea la studii în străinătate?
Este o întrebare la care trebuie să răspundeţi înainte de a vă prezenta la selecţia pentru mobilităţile ERASMUS.
Este greu să dăm cifre ca reper al nivelului de cheltuieli în diferite ţări şi la diferite universităţi, deoarece situaţiile pot
varia foarte mult de la un caz la altul. Unele universităţi sunt dispuse să le asigure studenţilor români cazarea în familie
sau într-un cămin studenţesc la un preţ modic, pe când altele, uneori din aceeaşi ţară, nu se interesează de loc de această
chestiune. Transportul poate fi relativ ieftin până la Bruxelles (330-360 euro), dar poate costa dublu până la Belfast.
Transportul reprezintă o componentă importantă în cazul unei şederi de 3 luni (minimul în programul ERASMUS), dar
ponderea lui scade mult în bugetul unui sejur de 9-10 luni. În general, pentru mâncare trebuie prevăzut în buget
echivalentul a circa 200 de euro pe lună.
Este important de menţionat că studenţii ERASMUS care beneficiază de burse în România vor continua să le
primească la valoarea lor integrală şi pentru perioada studiilor în străinătate.
În cazul întârzierii primirii sumei contractate de la Bruxelles, Universitatea din Bucureşti vă va acorda un
împrumut ca să puteţi realiza totuşi deplasarea la termenele proiectate. Nu blamaţi Universitatea dacă mijloacele nu-i
permit că vă avanseze chiar sumele de care aveţi nevoie. Ea vă oferă un împrumut fără dobândă. Luaţi în calculele dv.
şi această posibilitate a întârzierii sumelor alocate Universităţii prin contractul instituţional.

Cât de lungă poate fi perioada de studii?
Ea nu poate fi mai scurtă de 3 luni, nici mai lungă decât durata unui an universitar (9 sau 10 luni). Ideea
mobilităţilor ERASMUS este că alegerea perioadei trebuie să permită finalizarea ei cu examene, pe care Universitatea
din Bucureşti se angajează să le recunoască şi să le echivaleze proporţional cu numărul de credite. Prin urmare, folosind
modalităţile de comunicare electronice (website, corespondenţă e-mail), trebuie să stabiliţi când încep semestrele şi
când încep sesiunile la universitatea la care doriţi să mergeţi.
Stabilirea duratei stagiului se face de către facultatea în care studiaţi, în funcţie de suma disponibilă şi de
înţelegerile prealabile cu universităţile partenere. Este necesar ca perioadele de studii să se finalizeze cu sesiuni de
examene.
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Un alt element de luat în considerare este cazarea; dacă doriţi să beneficiaţi de cămin, este bine să contactaţi
din timp oficiile responsabile, pentru a afla dacă acest lucru este în general posibil, dacă trebuie plătit un avans, când şi
sub ce formă, etc.
Sub egida ERASMUS nu puteţi pleca decât o dată în viaţă, pe durata maximă a unuia şi aceluiaşi an universitar.
Anul ERASMUS se încheie la 30 septembrie.
Sunt posibile prelungirile? Eventualitatea acestor prelungiri se va discuta după ce plecaţi, prin e-mail, cu Biroul
pentru Programe Comunitare (ERASMUS) al universităţii noastre. Ele nu sunt excluse, dar finanţarea lor vă revine
integral.
Puteţi călători în mai multe ţări? Da, dacă facultatea dv. are astfel de acorduri prealabile, dar pentru nu mai
puţin de 3 luni la aceeaşi universitate, şi numai în aceeaşi specializare universitară (ducând la aceeaşi diplomă).
Stagiile de practică, inclusiv în întreprinderi, pot fi incluse în călătoria de studii.

Cum vă pregătiţi pentru selecţie?
Hamburg sau Padova? Nu e neapărat necesar să vă faceţi o idee imuabilă despre destinaţia dv. La urma urmei,
aveţi şi contracandidaţi. Dar, la selecţie, e nevoie să ştiţi care sunt destinaţiile posibile, ce aţi putea studia acolo, cam
cât ar costa fiecare opţiune, în ce perioadă se va desfăşura deplasarea, şi cum aţi putea face rost de banii necesari pentru
a completa subvenţia ERASMUS. Stagiile de studii pot avea loc numai în universităţile cu care facultatea dv. a stabilit
o înţelegere prealabilă.
Cu alte cuvinte, la selecţie e nevoie să aveţi un proiect de mobilitate, în care există două componente esenţiale,
calendarul şi bugetul.
Selecţia pentru mobilităţi ERASMUS are loc în luna martie (pentru stagii începând cu anul academic
următor), la nivelul facultăţilor, conform criteriilor de eligibilitate şi de selecţie hotărâte de Consiliul Naţional
SOCRATES (MEC) şi criteriilor proprii fiecărei facultăţi.
Criterii de eligibilitate: cetăţenie română, calitate de student/masterand/doctorand, absolvirea primului an de
studii, cunoaşterea unei limbi străine.
Criterii generale de selecţie: rezultate academice bune în anul universitar anterior, pregătirea unui CV şi a unei
scrisori de intenţie.
Trebuie reţinut faptul că un student nu poate fi selectat pentru o mobilitate ERASMUS decât o singură
dată (cu sau fără grant), pe durata maximă a unui an academic.

Ce şanse vă dă o bună pregătire de specialitate pentru obţinerea unei subvenţii ERASMUS?
Fiind în fruntea listei la selecţia pe criterii profesionale, nu aveţi practic de făcut altceva decât să vă alegeţi
destinaţia. Dar ideea că un student bine pregătit profesional poate neglija celelalte elemente ale proiectului nu este
realistă. Nefiind o bursă în sensul comun, adică o sumă care să acopere toate cheltuielile justificabile ale unei perioade
de şcolaritate, stipendiul ERASMUS poate induce reprezentări inadecvate. Nu e vorba nicidecum de o răsplată pentru
rezultatele dv. profesionale. Nici de faptul că statul român, mulţumit de felul cum aţi învăţat aici, vă trimite în
străinătate pentru a învăţa mai mult şi mai bine.
Obiectivul programului ERASMUS este de a facilita crearea unei unităţi şi identităţi europene prin călătorii de
studii dintr-o ţară în alta. Nu este vorba de un program de fizică sau de teologie. Uniunea Europeană doreşte să creeze
temeliile umane ale unei identităţi europene printr-un mijloc în acelaşi timp simplu şi inevitabil – călătoriile. Călătoriile
prilejuiesc contactul direct între oameni şi culturi. Ele înlocuiesc clişeele învăţate prin experienţă de viaţă. Înlocuiesc
amintirile din cărţi prin amintiri personale. Vă dăruiesc prieteni. Vă oferă ocazia să vorbiţi o altă limbă, să gustaţi feluri
necunoscute de mâncare, să vedeţi peisaje noi, să constataţi cum se învaţă meseria pentru care vă pregătiţi dv., într-o
altă ţară, cu altă istorie, cu alte obiceiuri, cu altă structură socială. Acest lucru este preţios în sine şi nu necesită alte
scuze şi justificări.
Prin intermediul acestui program, Universitatea din Bucureşti îşi realizează o parte din propria sa politică
instituţională. Ea adaugă deci la obiectivele generale ERASMUS pe ale sale proprii. La fel şi facultatea dv. are scopuri
proprii, o strategie de dezvoltare, o idee anume despre viitor. Călătoria dv. în străinătate se inserează în acest context
destul de complicat şi are o semnificaţie mai amplă, pe care vă rugăm să o luaţi în considerare. Fie că vreţi sau nu,
odată plecat, dv. reprezentaţi facultatea, universitatea, ţara, programul european ERASMUS, şi vă rugăm să ţineţi
seama de ceea ce aşteaptă ceilalţi de la dv.
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Cum puteţi contacta universitatea parteneră?
Mai întâi trebuie să identificaţi coordonatorul ERASMUS, care este un profesor din facultatea dv. El va fi
responsabil, împreună cu decanatul, de organizarea selecţiei. El vă va spune cu ce universităţi se află în legătură
facultatea dv., ce mobilităţi s-au contractat şi cât de lungi sunt perioadele de studii. De pildă, Fizica are acordul
Facultăţii de Fizică de la Tübingen pentru trimiterea a doi studenţi pe şase luni. Căutaţi pe Internet site-ul universităţii
din Tübingen, iar acolo pagina ERASMUS, unde veţi afla ce cursuri sunt oferite şi cum să-i contactaţi pe profesorii
care vă pot îndruma în timpul şederii dv. acolo.

Pregătirea stagiului ERASMUS în străinătate
După ce aţi participat la selecţia organizată în facultate şi vă regăsiţi pe lista studenţilor admişi, trebuie să parcurgeţi
următoarele etape :
1. INFORMAŢII DESPRE UNIVERSITATEA GAZDĂ:
Accesaţi diversele informaţii despre universitatea gazdă pe site-ul universităţii respective sau la www.unibuc.ro,
la rubrica ERASMUS, respectiv:
¾ Adresa poştală a Biroului de Relaţii Internaţionale / ERASMUS, numere de telefon şi fax, persoana de contact
ERASMUS;
¾ Durata anului academic (semestre şi sesiuni de examene);
¾ Existenţa unor formulare de înscriere şi/sau cazare, termene limită de primire a formularelor şi eventual de
înscriere on-line. Dacă la universitatea respectivă există înscriere on-line pentru studenţii ERASMUS
(exchange students sau incoming students), înscrieţi-vă imediat;
¾ Cursuri oferite de facultatea respectivă şi numărul de credite aferent;
¾ Contactaţi direct (prin mail sau telefon) universitatea gazdă (facultatea respectivă şi Biroul ERASMUS)
pentru a obţine şi alte informaţii utile. Solicitaţi-le detalii privind cazarea. În cazul în care pe site-ul
universităţii gazdă găsiţi formulare de cazare, completaţi-le şi trimiteţi-le de urgenţă la adresa indicată.
2. OFERTA DE CURSURI:
Stabiliţi cursurile pe care le veţi urma acolo, cu ajutorul responsabilului ERASMUS din facultate şi al
profesorului(lor) care au încheiat acordul de colaborare cu universitatea gazdă. Acestea trebuie să corespundă – în
general – cursurilor pe care le urmaţi aici. În acest mod, se asigură şi o deplină recunoaştere a stagiului. Cursurile
alese trebuie să însumeze un număr minim de credite, astfel: pentru un sejur de 3 luni - minim 20 ECTS, pentru
1 semestru – 30 ECTS şi pentru un an academic – 60 ECTS.
3. FORMULARE:
¾ Completaţi formularul ECTS - Learning Agreement al Universităţii din Bucureşti, în 3 exemplare
originale (conform modelului afişat la panoul alăturat Biroului pentru Programe Comunitare /ERASMUS),
precum şi pe cel al universităţii gazdă, dacă acesta există pe site-ul universităţii gazdă. Formularele ECTS
vor fi semnate de Decan.
¾ solicitaţi, prin intermediul Responsabilului ERASMUS din facultate, declaraţia de recunoaştere a
cursurilor alese (semnată de Decan), care vă asigură recunoaşterea integrală a rezultatelor obţinute în
cadrul stagiului ERASMUS.
¾ Toate consecinţele instituţionale (recunoaşterea examenelor şi creditelor, promovare) derivă din
documentul numit Learning Agreement, semnat de responsabilii la nivel de facultate şi de universitate.
El nu este o simplă formalitate, ci reprezintă un contract de studii, fiind actul care reglementează
călătoria dv. de studiu.
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4. DEPUNEREA DOSARULUI ERASMUS (TERMEN LIMITĂ – 15 MAI, pt. ambele semestre):
Depuneţi la Biroul pentru Programe Comunitare (ERASMUS) din Universitate (Rectorat, et. II, cam. 301, tel
307.73.23 sau 307.73.24, intcoop@unibuc.ro, de luni până joi, între 11.00 şi 14.00), următoarele:
¾ formularele ECTS, semnate de Decan, în 3 exemplare,
¾ declaraţia de recunoaştere a Decanului,
¾ situaţia şcolară a anilor precedenţi,
¾ o traducere (nelegalizată) a situaţiei şcolare,
¾ CV (într-o limbă străină),
¾ o scrisoare de intenţie (într-o limbă străină),
¾ atestat de cunoştinţă a unei limbi străine (sau o recomandare din partea unui profesor),
¾ copie după buletinul sau cartea de identitate.
5. TRIMITEREA DOSARULUI LA UNIVERSITATEA GAZDĂ:
În termen de 3 zile de la depunerea întregului dosar la Biroul pentru Programe Comunitare (ERASMUS), (toate
actele trebuie depuse, lipsa unuia constituie refuzul dosarului), după semnarea formularelor ECTS de către
Coordonatorul Instituţional, veţi ridica unul dintre acestea în vederea trimiterii lui, personal, prin poştă la
universitatea gazdă/biroul ERASMUS sau Relaţii Internaţionale.
6. SCRISOAREA DE ACCEPTARE/INVITAŢIE:
Solicitaţi personal (prin e-mail sau telefon) universităţii gazdă scrisoarea de acceptare/invitaţie, prin fax şi prin
poştă (mesajele e-mail nu sunt valabile la ambasadă).
7. VIZĂ DE STUDIU:
¾ După ce primiţi această scrisoare, trebuie să o prezentaţi la Biroul pentru Programe Comunitare (ERASMUS)
pentru a primi documentul pentru ambasadă, care atestă statutul de student ERASMUS. Pentru a obţine
documentul respectiv este necesar să comunicaţi data dorită de începere a vizei şi de întoarcere în ţară, precum
şi durata semestrului şi perioada de examene din universitatea gazdă. Aceste detalii sunt importante pentru
stabilirea cuantumului total al grantului ERASMUS. Documentul pentru ambasadă îl veţi primi în termen de 2
zile de la comunicare datelor respective.
¾ Chiar şi pentru un stagiu de 90 zile, este nevoie de viză de studiu.
¾ Verificaţi informaţiile de la ambasade şi asiguraţi-vă că aveţi documentele necesare obţinerii vizei.
¾ Unele ambasade solicită dovada unor fonduri suplimentare faţă de grantul ERASMUS, deci asiguraţi-vă că
dispuneţi de banii necesari, respectiv diferenţa de la nivelul grantului pe lună până la suma solicitată pentru
viză.
¾ Bursa pe care o veţi primi nu acoperă în întregime costurile. Suma de bani acordată reprezintă un
subsidiu. La suplimentarea acestei sume, este necesar să contribuiţi printr-un efort personal;
¾ Aveţi nevoie şi de asigurare medicală pentru viză, iar unele ambasade solicită dovada cazării.
¾ Paşaportul trebuie să fie valabil până la data întoarcerii în ţară.
8. CONTRACTUL FINANCIAR:
¾ Solicitaţi Biroului pentru Programe Comunitare (ERASMUS) să vă trimită prin e-mail contractul financiar şi
anexa acestuia. Contractul trebuie completat cu datele personale şi trimis înapoi prin e-mail Biroului pentru
Programe Comunitare (ERASMUS), iar anexa (prin care garantul se angajează să returneze bursa în cazul
nerespectării contractului, adică respectarea întocmai a perioadei angajate prin contract, finalizarea
stagiului cu note şi/sau credite) trebuie completată electronic, cu datele garantului (unul dintre părinţi sau
susţinători legali) şi semnată de acesta.
¾ Imediat după ce aţi obţinut viza, veniţi la Biroul pentru Programe Comunitare (ERASMUS) cu
paşaportul, cu anexa semnată de garant, şi o copie după buletinul de identitate al celui care face
declaraţia. Aici veţi semna contractul financiar şi veţi fi primi cardul bancar pentru plata grantului sau veţi fi
programaţi pentru obţinerea unei părţi a banilor. Cadrele didactice care se deplasează cu statut de student nu vor
prezenta această declaraţie, ci vor garanta personal. Pentru persoanele căsătorite va garanta soţul/soţia, iar cei
angajaţi cu carte de muncă vor aduce o adeverinţă de salariat;
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¾ ATENŢIE!!! Înainte de încheierea contractului
financiar, e absolut necesar să aflaţi cât durează
exact perioada de studii inclusiv examenele la universitatea gazdă, deoarece bursa se va acorda doar pe
perioada justificată din punct de vedere academic. Adică, dacă în principiu bursa acordată de facultate este
de 6 luni, dar perioada de studii (şi examene incluse) este de 5 luni, atunci banii vi se vor aloca pentru 5 luni.
Nu se pot acorda bani şi pe perioada ulterioară examenelor!
¾ Reveniţi la Biroul pentru Programe Comunitare – ERASMUS în termen de 2 zile de la semnarea lui pentru a-l
ridica semnat şi de Coordonatorul Instituţional, precum şi pentru a primi ultimele informaţii şi documente
necesare pe perioada stagiului în străinătate.
¾ Universitatea din Bucureşti acordă un avans din grant în preajma plecării, diferenţa urmând a fi virată în
momentul sosirii sumelor de la Bruxelles.
¾ Comisioanele bancare vor fi oprite din bursă.
ATENŢIE!
¾ Costul transportului şi asigurarea medicală se suportă de către student.
¾ Studenţii care pleacă pe cont propriu vor aduce extrasul de cont, prin care să justifice că dispun de aproximativ
400 EURO/lună.
¾ Beneficiarii unei burse în ţară (socială sau de studiu, acordată de Universitatea din Bucureşti) continuă să o
primească şi pe durata stagiului.

Îndrumări privind efectuarea stagiului ERASMUS în străinătate
1. Înmatricularea la universitatea gazdă:
Primul lucru pe care îl aveţi de făcut este să vă prezentaţi la universitatea gazdă pentru a vă înmatricula. Biroul
Relaţii Internaţionale sau ERASMUS trebuie să vă completeze certificatul de confirmare a sosirii şi înmatriculării
la universitatea gazdă (Formularul 1), apoi să îl trimită prin fax la Biroul pentru Programe Comunitare (ERASMUS)
al Universităţii din Bucureşti, la numerele +4021 313 46 20 sau +4021 313 17 60. Odată cu trimiterea acestui fax
trebuie să confirmaţi (prin fax sau e-mail) Biroului pentru Programe Comunitare (ERASMUS) şi data de final de
stagiu. În cazul în care nu veţi trimite prin fax acest formular şi nu veţi confirma data de final, riscaţi să nu mai primiţi
diferenţa de grant.
Certificatul îl veţi păstra până la finalul stagiului dv. pentru că trebuie să fie completat şi cu data încheierii perioadei
de studiu.
2. Permisul de şedere şi asigurarea medicală:
Interesaţi-vă la universitatea gazdă ce aveţi de făcut în privinţa permisului de şedere (dacă aveţi dreptul la el) şi
dacă este nevoie să aveţi o altă asigurare medicală decât cea făcută înaintea plecării din România. Vă sfătuim să vă
faceţi o altă asigurare medicală în străinătate, pentru a evita eventualele neplăceri sau probleme medicale pe durata
stagiului ERASMUS.
3. Contractul de studii Learning Agreement şi eventuale modificări ale acestuia:
Verificaţi dacă planul de studii, respectiv cursurile alese înaintea plecării, prezente şi aprobate în Learning
Agreement, rămân aceleaşi şi asemenea dacă totalul creditelor nu s-a schimbat. În cazul în care apar modificări la
contractul de studii, veţi completa foaia Changes (Formularul 2), veţi lua aprobările de la universitatea gazdă şi apoi îl
veţi trimite prin fax la facultatea dv. din România şi la Biroul pentru Programe Comunitare (ERASMUS), la numerele
menţionate mai sus. Trebuie să precizaţi de asemenea numărul de fax din ţara gazdă unde doriţi să primiţi acest
formular aprobat. În cazul în care s-au produs modificări la acest contract şi nu aţi trimis formularul Changes, riscaţi să
nu vă fie recunoscut nici un curs care nu a fost aprobat de facultatea dv. de origine şi nici de către Universitatea din
Bucureşti.
4. Prelungirea stagiului de studii ERASMUS:
În vederea prelungirii stagiului de studii ERASMUS, trebuie să trimiteţi prin fax cererea de prelungire
(Formularul 3) la Biroul pentru Programe Comunitare (ERASMUS) precum şi responsabilului ERASMUS din facultate
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dv. de origine, în care specificaţi perioada exactă a semestrului II (în cazul în care mai primim fonduri
suplimentare, să putem face socoteli exacte şi clare pentru fiecare). Este recomandat ca acest formular de prelungire a
stagiului ERASMUS să fie aprobat de universitatea gazdă înainte de a fi trimis prin fax, în funcţie şi de regulile proprii
fiecărei universităţi gazdă.
Cererea de prelungire a stagiului ERASMUS trebuie trimisă până cel târziu pe 15 ianuarie (pentru bursierii
ERASMUS pe primul semestru) sau 1 iunie (pentru bursierii ERASMUS pe al doilea semestru). Orice cerere primită
după aceste date nu va fi luată în considerare.
Menţionăm că prelungirea se face pe cont propriu, se prelungeşte doar statutul de bursier ERASMUS, care vă
scuteşte de plata studiilor în străinătate, deci trebuie să dispuneţi de fonduri proprii pentru a vă întreţine pe perioada
prelungirii.
Este foarte important de ştiut că pentru un an academic, numărul de credite absolut necesar este de 60 ECTS, astfel
încât în cazul prelungirii, chiar fără fonduri ERASMUS, trebuie să însumaţi minim acest număr de credite. În
concluzie, la cererea de prelungire trebuie să anexaţi lista cursurilor alese pentru al doilea semestru, respectând totalul
de minim 60 ECTS pe tot anul academic. Veţi completa Learning Agreement 2 (Formularul 4), aveţi grijă să fie
aprobat de universitatea gazdă şi îl veţi trimite de asemenea prin fax. În cazul absenţei acestui formular, riscaţi ca
rezultatele obţinute pe al doilea semestru să nu vă fie recunoscute de către facultatea dv. de origine şi implicit de
Universitatea din Bucureşti.
În urma aprobării facultăţii, primiţi şi aprobarea Coordonatorului Instituţional, prin fax, la Biroul de Relaţii
Internaţionale de la universitatea gazdă sau la al număr de fax pe care îl veţi menţiona.
OBSERVAŢII:
Nerealizarea tuturor creditelor asumate, respectiv 20 ECTS pentru un trimestru, 30 ECTS pentru un
semestru şi 60 ECTS pentru un an academic şi nepromovarea examenelor implică returnarea integrală a
grantului.
Nu este admisă întoarcerea definitivă în ţară înainte de încheierea perioadei stipulate în contractul financiar
deoarece aceasta atrage după sine returnarea integrală a bursei; situaţiile de forţă majoră sunt aprobate în mod
excepţional de Agenţia Naţională SOCRATES.

Încheierea stagiului ERASMUS
La finalul stagiului ERASMUS, vă veţi prezenta la Biroul Relaţii Internaţionale sau ERASMUS al universităţii
gazdă pentru a vi se completa data încheierii stagiului pe certificatul de final de stagiu, acelaşi cu cel trimis iniţial
(Formularul 1), pe care solicitaţi să îl trimită prin fax la Biroul pentru Programe Comunitare (ERASMUS).
În cazul în care nu vi se va elibera foaia matricolă cu rezultatele obţinute (note şi credite) la universitatea gazdă,
solicitaţi Biroului Relaţii Internaţionale sau ERASMUS să vă completeze şi să semneze Transcript of Records
(Formularul 5) cu rezultatele obţinute.
În termen de 5 zile de la întoarcerea în ţară, veţi depune la Biroul pentru Programe Comunitare (ERASMUS)
următoarele documente confirmând perioada de studii în străinătate, în original, cu excepţia celor de la punctul b (care
vor fi predate în copie, urmând ca originalele să fie predate la facultatea de origine, în vederea recunoaşterii
academice).
a) contractul de studii Learning Agreement semnat de coordonatorul departamental şi coordonatorul instituţional
din universitatea gazdă;
b) situaţia şcolară (note şi credite obţinute), alte forme de evaluare (aprecieri din partea profesorului coordonator a
activităţii desfăşurate de către doctorand/masterand) sau Transcript of Records;
c) certificatul de confirmare a înmatriculării la universitatea gazdă şi de încheiere a stagiului (Formularul 1),
semnat de universitatea gazdă (de la Facultate sau de la Relaţii Internaţionale), respectând perioada angajată prin
Contractul Financiar încheiat între dv. şi Universitatea din Bucureşti.
d) copie după paşaport cu viza şi datele ieşirii şi intrării în ţară;
e) biletele de călătorie;
f) chitanţele de cazare / contract de închiriere;
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g) un raport asupra activităţii desfăşurate pe perioada de studii (Anexa C la Contractul Financiar);
h) declaraţie pe propria răspundere privind eventuala folosire de fonduri din alte surse (cofinanţare).

Toate aceste documente pot să vi se pară prea complicate. Ele sunt însă absolut necesare, deoarece călătoria dv.
de studiu are loc într-un context oficial. Atât Learning Agreement-ul, cât şi contractul financiar, cerere de viză,
contractul de asigurare, acela de cazare etc., sunt acte care se referă la dv. ca cetăţean autohton.
Cunoscând de la început toate aceste aspecte administrative legate de organizarea călătoriei dv. de studiu, evitaţi
confuziile şi neînţelegerile care, în cazul unei deplasări în străinătate, pot avea consecinţe foarte păgubitoare.
Mii de studenţi români, zeci de mii de studenţi din ţările europene participă în fiecare an la experienţa
ERASMUS. Este o provocare. Este începutul unei cariere, în societatea viitorului, se va afla desigur sub semnul
mobilităţii profesionale.

SUCCES!

