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Mobilităţi de studiu şi plasament - ULBS
(Departamentul de Relatii Internationale)
Mobilitati studentesti ERASMUS+ de PLASAMENT / PRACTICA

Aceasta actiune permite studentilor din institutii de invatamant superior sa efectueze
un plasament cu o durata cuprinsa intre 2 luni si 12 luni, intr-o intreprindere sau organizatie
dintr-o alta tara participanta.
‘Plasament’ este o alta denumire pentru cunoscutul ‘training’ sau ‘practica’.
Organizatiile gazda pentru plasamente studentesti pot fi intreprinderi, centre de formare,
centre de cercetare si alte organizatii, inclusiv institutii de invatamant superior.
Inainte de plecare, studentii semneaza un contract de plasament care include
urmatoarele documente :
invitatie de la institutia gazda
un "contract de formare" (Training Agreement) ce contine programul plasamentului; acest
contract trebuie aprobat si semnat de institutia de invatamant de origine, de institutia gazda si
de catre student;
un "angajament pentru calitate in mobilitate" care precizeaza drepturile si obligatiile tuturor
partilor participante in mod specific la plasamentul in strainatate ;
Carta studentului Erasmus care contine drepturile si obligatiile studentului in perioada
mobilitatii.
La sfarsitul perioadei petrecute in strainatate, institutia de invatamant superior de
origine trebuie sa recunoasca pe deplin perioada petrecuta in strainatate, conform contractului
de formare, de preferinta folosind sistemul de credite ECTS. In cazul special al unei perioade
de plasament care nu este inclusa in curriculumul studentului, institutia care il trimite trebuie
sa recunoasca acest plasament cel putin prin intermediul Suplimentului la diploma.
Studentilor li se poate acorda un grant pentru a-i ajuta sa acopere cheltuiele de transport si
subzistenta (inclusiv cheltuielile cu asigurarea si viza) legate de perioada de plasament in
strainatate.
Plata burselor nationale sau imprumuturi catre studentii care pleaca se va mentine pe durata
perioadei plasamentului in strainatate.
Inainte de perioada de plasament, un student Erasmus poate urma, daca i se ofera acest lucru,
un curs intensiv de limbi straine in tara gazda, pentru care i se poate acorda, de asemenea,
finantare.
Pentru mai multe detalii despre Programul ERASMUS+, vizitează Serviciul de
Relații Internaționale și Programe Comunitare sau ia legatura cu noi la tel/fax: +40 269
210 512, +40 723 360 073, web: http://international.ulbsibiu.ro/, e-mail:
dep.externe@ulbsibiu.ro
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În conformitate cu regulile programului, pentru studenții care efectuează o mobilitate
de studiu, granturile lunare sunt fixate în funcție de țara de destinație astfel:
Nivelul national
fixat al grantului
(€/luna)
500 euro
Grupul 1 de țări
Austria, Danemarca, Finlanda, Franța,
Irlanda, Italia, Lichtenstein, Norvegia,
Suedia, Marea Britanie.
Belgia, Croatia , Republica Cehă,
500 euro
Grupul 2 de țări
Cipru, Germania, Grecia, Islanda,
Luxemburg, Olanda, Portugalia,
Slovenia, Spania, Turcia.
Bulgaria, Estonia, Ungaria, Letonia,
450 euro
Grupul 3 de țări
Lituania, Malta, Polonia, România,
Slovacia, Macedonia
Notă:
Pentru studenții cu oportunități reduse (cei care beneficiază de bursă socială), în cazul ca
au fost selectați pentru o mobilitate de studiu Erasmus, la granturile de mai sus se
adaugă 200 Euro/lună.
Pentru studenții care efectuează o mobilitate de plasament, la granturile corespunzătoare
pentru mobilitatea de studiu se adaugă 200 Euro/lună. In acest caz, nu se mai aplica o
alta suplimentare in cazul celor cu oportunități reduse.
Mobilităţile ERASMUS+ de STUDIU
Spre deosebire de vremea părinților noștri, bursele de studiu și de practică în
străinătate sunt acum mult mai ușor de obținut și de finanțat. Pe lângă o serie de cursuri
interesante, marele avantaj de a studia în străinătate îl reprezintă și șansa de a vizita cât mai
multe locuri și de a-ți face multi prieteni.
Pentru un student la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (și pentru mii de alți
studenți din Uniunea Europeană) cea mai la îndemâna metoda de a ajunge să studieze în
străinătate este ERASMUS, un program care promovează mobilitatea între universitățile
europene. La ULBS, acest program este gestionat de Serviciul de Relații Internaționale și
Programe Comunitare aflat în clădirea Rectoratului, parter. E bine să treci pe acolo chiar
și ca să afli unde este, fiindcă, dacă vei pleca în străinătate, cu siguranța vei reveni pentru a
avea grijă de formalitățile necesare.
Ce este ERASMUS+?
Programul ERASMUS+ presupune acorduri bilaterale între universități care permit
studenților sa efectueze mobilități de studiu, iar în timpul acestei mobilități studenții străini
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sunt tratați la fel ca cei ai instituției de primire, adică pot urma cursuri, pot fi cazați în
cămine, au acces la biblioteci sau la orice alte servicii și facilități. Mai mult, materiile
studiate în timpul stagiului sunt recunoscute integral de universitatea de origine, astfel încât
studenții nu mai sunt nevoiți să dea examene de diferența.
Instituțiile partenere ale Universității „Lucian Blaga” din Sibiu se găsesc în Austria,
Belgia, Bulgaria, Danemarca, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Letonia, Regatul
Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovenia, Slovacia,
Spania, Suedia și Turcia. Fiecare Facultate are o listă a acordurilor bilaterale disponibile pe
care le va afișa la avizier în perioada de selecție. Ca să ai mai multe șanse să fii selectat exact
unde dorești, e recomandat să cunoști limba de studiu de la universitatea gazdă, să ai un nivel
de cunoștințe care se pot adapta la cerințele și exigențele lor, dar și să ai minime aptitudini
de lucru pe computer.
Pentru mai multe detalii despre Programul ERASMUS+, vizitează Serviciul de
Relații Internaționale și Programe Comunitare sau ia legatura cu noi la tel/fax: +40 269
210 512, +40 723 360 073, web: http://international.ulbsibiu.ro/, e-mail:
dep.externe@ulbsibiu.ro
Cum obții o mobilitate ERASMUS+?
Primăvara, în lunile martie-aprilie, fiecare facultate afișează locurile pe care le are
prin Programul ERASMUS și universitățile unde se vor desfășura mobilitățile.
Tot la avizierul facultății vei afla exact detalii despre procedura de selecție, adică ce trebuie
să conțină dosarul de candidatură sau dacă trebuie să susții și un interviu etc.
În general, în dosar trebuie să incluzi un formular de candidatură, un CV in format
Europass, o scrisoare de intenţie/motivație în care să precizezi prima opțiune de moblitate, un
extras din foaia matricolă, și un atestat de limbă. Aceste acte se cer în general la orice
candidatură pentru o bursă în străinătate, deci după ce înveți cum să le redactezi, aceasta îți
va fi de ajutor toată viața, atunci când vei candida pentru alte burse sau joburi.
În conformitate cu regulile programului, pentru studenții care efectuează o mobilitate
de studiu, granturile lunare sunt fixate în funcție de țara de destinație astfel:
Nivelul national
fixat al grantului
(€/luna)
500 euro
Grupul 1 de țări
Austria, Danemarca, Finlanda, Franța,
Irlanda, Italia, Lichtenstein, Norvegia,
Suedia, Marea Britanie.
Belgia, Croatia , Republica Cehă,
500 euro
Grupul 2 de țări
Cipru, Germania, Grecia, Islanda,
Luxemburg, Olanda, Portugalia,
Slovenia, Spania, Turcia.
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Grupul 3 de țări

Bulgaria, Estonia, Ungaria, Letonia,
Lituania, Malta, Polonia, România,
Slovacia, Macedonia

450 euro

Notă:
Pentru studenții cu oportunități reduse (cei care beneficiază de bursă socială), în cazul ca
au fost selectați pentru o mobilitate de studiu Erasmus, la granturile de mai sus se
adaugă 200 Euro/lună.
Pentru studenții care efectuează o mobilitate de plasament, la granturile corespunzătoare
pentru mobilitatea de studiu se adaugă 200 Euro/lună. In acest caz, nu se mai aplica o
alta suplimentare in cazul celor cu oportunități reduse.
ERASMUS+ în șase puncte
studiezi la o universitate din Uniunea Europeană fără a plăti taxe de școlarizare
nu trebuie să-ți bați capul cu examene de diferența la întoarcerea în țară
o uriașa rețea de prieteni din toate colțurile lumii
cea mai eficientă medotă de a învața limbi străine
călătorești și vizitezi Europa
grant lunar pe durata stagiului

http://international.ulbsibiu.ro
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