
Erasmus+  
Scurtă durată

Cum se realizează selecția?

Site DRI: www.ri.uvt.ro

www.facebook.com/international.uvt/

www.instagram.com/international.uvt/

Pentru a beneficia de mobilități Erasmus+ Practică trebuie să 
trimiți la adresa bianca.moldovan@e-uvt.ro cu șase cu șase 
săptămâni înainte de începerea mobilității un dosar de 
candidatură care să cuprindă:

Dacă nu ai un certificat lingvistic, îl poți obține prin susținerea 
unei testări în cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie 
(pentru limbile engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană). 
Taxa pentru studenți este de 20 de lei. Pentru detalii accesați: 
www.litere.uvt.ro. 

 Biroul Erasmus + 
Camera 155B 

(UVT)

Alătură-te comunității
Erasmus+!

Formular de înscriere;
* Adeverință cu media anilor anteriori de studii universitare;
* Learning Agreement for Studies (OLA) aprobat de către
Coordonatorul Departamental Erasmus+ din UVT, respectiv 
de către universitatea gazdă;
* Curriculum Vitae;
*Scrisoare de intenție, precizezi obiectivele profesionale
urmărite pe durata mobilității + rezultatele preconizate;
* Certificat de cunoaștere a limbii în care organizația gazdă
își desfășoară activitatea, nivel minim B1 (îl poți omite dacă 
studiezi deja limba ca parte integrantă a specializării);

Selecție
 DESCHISĂ 

pe toată durata 
anului universitar!

* Documente opționale (în fotocopie): alte certificate
lingvistice, atestate profesionale, diplome, certificate, atestări 
privind rezultatele cercetării științifice studențești, practicii, 
participării la proiecte extracurriculare etc.
Pentru OLA alegeți Blended Mobility with Short-term 
Physical Mobility:  click aici pentru a crea cont.

https://learning-agreement.eu/
https://www.litere.uvt.ro/


Cum găsești un Program Intensiv Mixt? 
Vizitezi site-ul universității gazdă. De asemenea, 
noi anunțăm pe site-ul Departamentului de Relații 
Internaționale atunci când universitățile partenere 
UVT ne trimim oferte de BIP-uri. Click aici.

Ce durată are o mobilitate de scurtă 
durată?
Un BIP trebuie să cuprindă o perioadă de mobilitate 
fizică de scurtă durată în străinătate (5-30 zile), 
combinată cu o componentă virtuală obligatorie 
care facilitează schimbul de învățare și munca în 
echipă online prin colaborare. 

Mobilitățile de surtă durată se realizează în 
baza unui acord bilateral încheiat între UVT și 
universitatea gazdă, în cadrul unor Programe 
Intensive Mixte organizate de aceasta.

Ai dreptul a 12 luni 
de mobilități Erasmus+ 
la fiecare ciclu de studii 

(licență, masterat, 
doctorat).

Vei fi în contact cu mulți alți studenți 
internaționali, iar împreună veți fi primii din 
istoria programului Erasmus+ care să participe 
la aceste mobilități de scurtă durată;

Îți îmbunătățești CV-ul, te va ajuta în carieră,  
Erasmus+ fiind cel mai cunoscut program de 
mobilități.

Prin combinarea mobilității virtuale și fizice, studenții trebuie să primească cel puțin 3 credite ECTS. NU este 
obligatoriu ca rezultatele să fie echivalate la întoarcere, aceasta este doar o opțiune pe care  o poți propune 
Coordonatorului Departamental Erasmus+ din cadrul facultății tale (click aici) pentru aprobare. 

Cu ce rezultate trebuie să mă întorc?

Dacă ești beneficiar 
de bursă socială/de 

studiu/ etc. o vei 
primi și pe perioada 

mobilității.

Studenții cu oportunități 
reduse (care beneficiază de 

bursă socială) pot aplica 
pentru suplimentarea 
grantului Erasmus+.

Aceșia primesc și
 grant de transport.

BLENDED 
INTENSIVE
PROGRAMMES

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE:
* să fii student la UVT în regim cu frecvență;

* să ai media anilor de studii minimum 7.00;

* să cunoști limba țării gazdă sau a cursurilor;

* să fii integralist la momentul plecării.

Ai ocazia să studiezi în alt sistem educațional și 
să cunoști  o altă țară, cultură și limbă;

Nu fi doar   student...
    Fii student Erasmus+!

GRANT 
zubzistență

De la prima la 14-a zi: 
70 EUR/zi  

De la a 15-a la a 30-a zi:
50 EUR/zi

Salut!
Hello!

?Scurtă
durată

Se suplimentează 
grantul de subzistență 

pentru două zile de 
călătorie, după caz:
2x50 sau 2x70 EUR.

BIP (PIM) sunt programe de studiu de scurtă durată, 
intensive, care utilizează modalități inovatoare de 
învățare și predare, inclusiv cooperarea online.

https://ri.uvt.ro/erasmus-outgoing-studenti/
https://ri.uvt.ro/erasmus-blended-intensive-programmes/
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