Cui se adresează Erasmus+?

◼

Studenţilor aflaţi în orice formă de
învăţământ superior;

◼

Profesorilor, formatorilor şi altor categorii
de personal din aceste instituţii;

MOBILITĂŢILE ERASMUS
PENTRU STUDENŢI
Obiectivele mobilităţilor
◼ Să ajute studenţii să beneficieze educaţional, lingvistic şi
cultural de experienţa studierii în alte ţări europene;
◼

Să promoveze cooperarea între instituţii şi îmbogăţirea
mediului educaţional al instituţiilor gazdă;

◼

Să faciliteze transferul de credite şi recunoaşterea
perioadelor de mobilitate petrecute în străinătate,
utilizând ECTS sau un sistem de credite compatibil.

Instituţii implicate în program
◼

Este partener în programul Erasmus orice
instituţie de învăţământ superior care deţine
EUC (Carta Universitară Erasmus).

◼

Universitatea Valahia din Târgovişte beneficiază
de programul Erasmus din anul universitar
2000/2001.

Cine poate beneficia de burse
Erasmus?
Beneficiarii sunt studenţii care îndeplinesc următoarele criterii:
◼

◼

◼
◼
◼

Să aibă cetăţenia română sau să fie cetăţean al altei ţări,
înmatriculat la UVT, cu permis de rezidenţă temporară sau
permanentă, eliberat de autorităţile române competente;
Să aibă calitatea de student al Universităţii Valahia din Târgovişte;
Să fie integralist;
Să aibă media anilor de studii minimum 7 (şapte);
Să cunoască o limbă străină, astfel:
 limba franceză pentru Franţa şi Belgia;
 limba engleză pentru Bulgaria, Grecia, Estonia,Finlanda,
Germania, Polonia, Letonia si Lituania;
 limba spaniolă pentru Spania;
 limba italiană pentru Italia.

Cum se obţine calitatea de
student Erasmus?
Concursul de selecţie
◼ Este organizat la nivel de instituţie ;
◼

Se desfăşoară anual în mai multe etape;

◼

Se realizează în conformitate cu regulamentul
de selecţie aprobat de conducerea universităţii.

De câte ori poate efectua un
student o mobilitate Erasmus+?
◼
◼
◼

Maximum 12 luni mobilitate pe perioada licenţei;
Maximum 12 luni mobilitate pe perioada
masterului;
Maximum 12 luni mobilitate pe perioada
doctoratului;

Dosarul de concurs
◼

Se depune de către fiecare candidat la responsabilii Erasmus pe
facultate;

◼

Trebuie să cuprindă următoarele documente:
 scrisoare de intenţie;
 Curriculum Vitae;
 adeverinţă din care să reiasă calitatea de student;
 situaţia şcolară;
 recomandare din partea conducerii facultăţii;
 adeverinţă medicală, de la medicul de familie;
 2 fotografii 4/5;
 copie după cartea de identitate sau permisul de rezidenţă
 dosar plic.

Înregistrarea candidaturii
◼

În prima etapă, responsabilii Erasmus verifică
dacă dosarul candidatului conţine toate
documentele necesare iar candidatul
îndeplineşte toate criteriile de eligibilitate;

◼

Dosarele se înaintează Biroului Relaţii
Internaţionale si Erasmus+ care se ocupă de
organizarea concursului de selecţie.

Calendarul Concursului de Selecție
2020/2021, etapa 1 online
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

29 mai – 26 iunie 2020
30 iunie 2020
2 iulie 2020
3 iulie 2020
7 iulie 2020
8 iulie 2020
10 iulie 2020

înscrierea candidaților
afișarea listei candidaților
proba scrisă la limba străină
interviul in limba străină
afișarea rezultatelor
depunerea contestațiilor
afișarea rezultatelor finale

Menționez ca în anul universitar 2020/2021 studenții vor
putea beneficia de mobilități Erasmus doar semestrul al
doilea, din pricina pandemiei de COVID-19.

Calendarul Concursului de Selecție
2020/2021, etapa a 2a online
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

7.09 – 14.10.2020
înscrierea candidaților
16.10.2020
afișarea listei candidaților
20.10.2020
proba scrisă la limba străină
21.10.2020
interviul in limba străină
23.10.2020
afișarea rezultatelor
26.10.2020
depunerea contestațiilor
27.10.2020
afișarea rezultatelor finale
Incepand cu 28.10.2020 studentii admisi comunica cu Biroul
Erasmus+ pentru informatii si formulare

Derularea concursului
◼

◼
◼
◼

Concursul constă în două probe, scris şi interviu, care se
desfăşoară în limba străină corespunzătoare destinaţiei alese
de candidat.
În cazul selecției online, dosarele de înscriere vor fi trimise
responsabililor Erasmus din facultăți, pe mail, scanate in pdf.
Proba scrisa și interviul vor fi sustinute pe platformele Moodle
și Microsoft Teams.
Scopul acestor probe este de a verifica cunoştinţele de limbă
străină, motivaţia candidaţilor, modul de adaptare la situaţii şi
colective noi.

Ce face studentul admis la bursă
Erasmus?
◼

◼

◼

◼

Este îndrumat de Biroul Relaţii Internaţionale și Erasmus+
pentru întocmirea formalităţilor necesare plecării: înscrierea
ca student Erasmus la universitatea parteneră, întocmirea
programului de studiu (Learning Agreement), aranjamente de
călătorie, cazare, etc.;
Semnează un contract financiar înainte de plecare, în care
sunt bine stabilite condiţiile efectuării mobilităţii, grantul
Erasmus acordat, modalităţile de plată, drepturile şi obligaţiile
beneficiarului;
Primeşte de la universitatea gazdă, la sfârşitul perioadei de
studiu, o situaţie şcolară care evidenţiază rezultatele obţinute
şi confirmă că programul stabilit a fost realizat;
Are obligaţia de a îndeplini prevederile contractului Erasmus:
respectarea perioadei de mobilitate stabilite în contract şi
obţinerea creditelor ECTS stabilite prin Learning Agreement.

IMPORTANT!!!
Toţi studenţii care au fost selectaţi
pentru bursă Erasmus sunt asistaţi de
Biroul de Relaţii Internaţionale și
Erasmus+
înainte
de
efectuarea
mobilitătii, pe întreaga perioadă de
studiu în străinătate şi după întoarcerea
din mobilitate.

Recunoaşterea studiilor
Erasmus
◼

◼

◼

Creditele ECTS şi notele obţinute de către
studenţi în cadrul mobilităţii Erasmus sunt
recunoscute de către Universitatea Valahia.
Echivalarea se face de către fiecare facultate,
conform procedurii de echivalare aprobate de
Senatul UVT.
Numărul minim de credite care trebuie obţinute
este 18 ECTS/semestru şi 36ECTS/an
universitar.

Condiţii de finanţare
◼

◼

◼

Cuantumul granturilor Erasmus acordate studenţilor
Erasmus este de 520 Eur/lună pentru Spania, Italia,
Franţa, Finlanda, Norvegia, Belgia, Grecia, iar pentru
Lituania, Estonia, Bulgaria, Polonia 470 Eur/lună.
Studenţii care îndeplinesc condiţiile pentru a obţine
bursa socială vor primi un supliment la bursa in valoare
de 200 Eur/lună.
Studenţii Erasmus care înainte de plecarea în străinătate
au obţinut burse vor beneficia de aceasta şi pe perioada
petrecută în mobilitate.

◼ BURSE

ERASMUS PENTRU
STUDENŢI ÎN ANUL
UNIVERSITAR 2020/2021

Facultatea de Inginerie Electrică,
Electronică şi Tehnologia Informaţiei
◼
◼
◼
◼

◼
◼
◼
◼

Institutul Naţional Politehnic Grenoble, 2 locuri/Electricitate şi energie,
Franţa
Universitatea Franche-Comte, 2 locuri/ Electricitate şi energie, Franţa
Universitatea Lorraine, 2 locuri/Inginerie electrică, telecomunicaţii,
Franţa
Politehnica din Torino, 3 locuri/Inginerie electrică, Italia
Universitatea Zaragoza, 2 locuri/ Electricitate şi energie, Spania
Universitatea Patras, 2 locuri/ Electricitate şi energie, 2 locuri /Inginerie
electrică, Grecia
Silesian University of Technology, 2 locuri/ Electricitate şi energie, 2
locuri /Inginerie electrică, Polonia
ENI Tarbes, 2 locuri/electronica si automatizari, Franta

Facultatea de Ştiinţa Materialelor şi
Mecanică
◼
◼
◼
◼

◼
◼
◼
◼
◼

Universitatea Rouen, 3 locuri/ştiinţa materialelor, Franţa
Universitatea Valladolid, 2 locuri/inginerie mecanică, Spania
Universidad de Zaragoza, 2 locuri/inginerie mecanică, Spania
Universitatea Castilla La Mancha, 2 locuri/ştiinţa materialelor,
Spania
Universitatea Bourgogne, 4 locuri/ştiinţa materialelor, Franţa
Universitatea Compiegne, 2 locuri/inginerie mecanica, Franta
Universitatea Nantes, 2 locuri/inginerie mecanica, Franta
Universita degli studi di Modena e Reggio Emilia, 2 locuri/inginerie
mecanica, Italia
Silesian University of Technology,4 locuri/inginerie mecanica,
Polonia

Facultatea de Ingineria Mediului si Ştiinţa
Alimentelor
◼
◼
◼

◼
◼
◼
◼

Colegiul Kaunas, 2 locuri/ TPPA, Lituania
Universitatea Molise, 2 locuri/ TPPA şi 2 locuri/ stiinte agricole,
Italia
Universitatea Perugia, 2 locuri/ingineria mediului, Italia
Universitatea Thessaly, 2 locuri/ stiinte agricole, Grecia
Universitatea Compiegne, 2 locuri/ TPPA, Franta
Universitatea Bretagne Occidentale, 2 locuri/ingineria mediului,
Franta
Universitatea Aldo Moro, 4 locuri/ TPPA şi 4 locuri/stiinte
agricole, Italia

Facultatea de Ştiinţe Economice
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Universitatea Democritus, 4 locuri/economie, Grecia
Universitatea Paris Est Creteil, 2 locuri/ştiinţa afacerilor,
management, Franţa
Universitatea Nantes, 2 locuri/ ştiinţa afacerilor,
management, Franţa
Universitatea Rouen, 2 locuri/ ştiinţa afacerilor,
management, Franţa
Universitatea Perugia, 2 locuri/ştiinţa afacerilor,
management, Italia
Universitatea Poznan, 1 loc / ştiinţa afacerilor,
management, Polonia
Universitatea Jan Wyzykowski, 2 locuri/management,
Polonia

Facultatea de Ştiinţe Economice
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

TEI Kavala, 4 locuri / ştiinţa afacerilor, management, Grecia
Academia D.A. Tsenov, Svishtov, 2 locuri / ştiinţa
afacerilor, Bulgaria
Universitatea Castilla La Mancha, 4 locuri / ştiinţa
afacerilor, management, Spania
Universitatea Bretagne Occidentale, 2 locuri/ stiinta
afacerilor, management, Franta
Universitatea Czestochowa, 4 locuri / ştiinţa afacerilor,
management
University of National and World Economy, 2 locuri / ştiinţa
afacerilor, Bulgaria
Universitatea Patras, 1 loc/economie, management, Grecia

Facultatea de Ştiinţe şi Arte
◼
◼
◼
◼
-

◼
◼

Universitatea Compiegne,Franta, 2 locuri/informatica
Universitatea Bretagne Occidentale, Franta,
2 locuri/fizica
Universitatea Castilla La Mancha, Spania, 2 locuri/chimie
Universitatea Camerino, Italia
2 locuri/matematică,
2 locuri/fizică,
2 locuri/informatică,
2 locuri/chimie
University of National and World Economy, 1 loc/informatica,
Bulgaria
Universitatea Patras, Grecia, 2 locuri/fizică
2 locuri/informatică
1 loc/chimie

Facultatea de Drept şi Ştiinţe
Administrative
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Universitatea Castilla La Mancha,
2 locuri/drept/administratie publica, 3 locuri/drept Spania
Universitatea Savoie, 2 locuri/drept, Franţa
Universitatea Paris Est Creteil, 2 locuri/administraţie
publică, Franţa
Universitatea Luigi Vanvitelli, 1 loc/drept, Italia
Universitatea Jaume I, 2 locuri/drept, Spania
Universitatea Burgos, 2 locuri/drept, Spania
Universitatea Bretagne Occidentale, 1 loc/drept, Franţa
Universitatea Santiago de Compostela, 2
locuri/administraţie publică, Spania

Facultatea de Ştiinţe Umaniste
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Universitatea Castilla La Mancha, 2 locuri/Sport, 2 locuri/Geografie, 2 locuri/Istorie,
Spania
Universitatea Bordeaux, 2 locuri/istorie si arheologie, Franţa
Universitatea Democritus, 4 locuri/Sport, Grecia
Universitatea Miguel Hernandez de Elche, 2 locuri/Sport, Spania
Universitatea Savoie, 2 locuri/Geografie, Franţa
Universitatea Franche Comte, 1 loc/Geografie, Franţa
Universitatea Riga, 2 locuri/istorie, Letonia
Universitatea Oslo, 4 locuri/istorie, Norvegia
Universitatea Bretagne Occidentale, 2 locuri/geografie si 2 locuri/sport
Universitatea Charles Praga, 1 loc/istorie, Cehia
Universitatea d’Angers, 2 locuri/istorie, Franta
Universitatea Rouen, 2 locuri/geografie, Franta
Universitatea West Bohemia, 4 locuri/istorie, Cehia
Punto Service Cooperativa Sociale Ar.l, 4 locuri practica/Kinetoterapie, Italia
Hospital la Musse, 1 loc practica/Kinetoterapie, Franta
Universitatea Paris 3, 3 locuri/istorie, Franta
Vytautas Magnus University, 2 locuri/istorie, Lituania

Facultatea de Ştiinţe Politice, Litere şi
Comunicare
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Universitatea Valladolid, 1 loc/limbi străine, Spania
Universitatea Castilla La Mancha, 4 locuri/limbi străine,
Spania
Universitatea Rouen, 2 locuri/limbi străine, Franţa
Universitatea Paul Valery, Montpellier III, 2
locuri/comunicare, Franţa
Universitatea Riga, 2 locuri/stiinte politice si civice,
Letonia
Universitatea Aegean, 3 locuri/comunicare, Grecia
Universitatea Jaume I, 2 locuri/stiinte politice si civice, 2
locuri/comunicare, Spania

Facultatea de Teologie Ortodoxa si Stiintele
Educatiei
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Universitatea Oulu, 2 locuri/stiintele educatiei, Finlanda
Universitatea Sofia St. Kliment Ohridski, 2 locuri/teologie,
Bulgaria
Universitatea Aristotel Thessaloniki, 2 locuri/teologie, Grecia
Universitatea Atena, 6 locuri/teologie, Grecia
Universitatea Castilla La Mancha, 2 locuri/stiintele educatiei,
Spania
Colegiul Kaunas, 2 locuri/stiintele educatiei, Lituania
Colegiul Kaunas, 2 locuri practica la Stiintele Educatiei

INFORMATII UTILE
www.valahia.ro
◼ www.erasmusplus.ro
◼ Biroul Relaţii Internaţionale, str.Poet
Grigore Alexandrescu, nr. 37 A, tel/fax:
0245 211 809
◼ E-mail:relint@valahia.ro
◼

