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BINE AȚI VENIT!



ERASMUS OPEN DAYS UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV

Generația Erasmus crește an de an. Va continua să schimbe vieți și să deschidă minți!

Fii și tu parte din marea familie Erasmus+!

În 2022 sărbătorim 35 ani de Erasmus+ în Europa și 25 ani în România!

Universitatea Transilvania din Brașov (UniTBv) a devenit parte a marii familii Erasmus în anul 1999.

Până în prezent peste 3900 de studenți ai UNITBV au beneficiat de mobilități Erasmus.
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1. Candidezi

2. Pregătești plecarea în 
mobilitate

3. Derulezi mobilitatea

4. Revii la UNITBV            
la finalul mobilității

Ești student UNITBV. Cum beneficiezi de o mobilitate Erasmus+?
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1. Candidezi

❖ tipuri de mobilități: 

✓ SMS (studiu) lungă durată– durata semestrului la universitatea gazdă (minimum 2 luni)

✓ SMT (practică) lungă durată – minimum 2 luni (ca student sau absolvent)

✓SMS și SMT scurtă durată – între 5 și 30 zile de mobilitate fizică, combinată obligatoriu cu o componentă virtuală înainte sau după 

mobilitatea fizică

❖ tipuri de proiecte Erasmus+:

✓KA131 – instituții din țările participante la program (UE + Andora, Elveția, Insulele Feroe, Islanda, Liechtenstein, Macedonia,

Marea Britanie, Monaco, Norvegia, Serbia, San Marino, Statul Cetății Vaticanului, Turcia)

✓KA107/KA171 - instituții din țările partenere la program (conform listelor de acorduri de pe site UNITBV)

Ce opțiuni ai?

Unde găsești informații detaliate?

Pe site-ul UNITBV: https://www.unitbv.ro/studenti/erasmus/erasmus-pentru-studenti.html
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Mobilitate de scurtă durată

1. Candidezi

✓ selecție pe tot parcursul anului universitar, în funcție de calendarul universităților gazdă organizatoare a mobilităților
✓ studentul selectat cu cel puțin o lună înainte de data de început a mobilității sale
✓ depunerea dosarului de candidatură la Biroul Erasmus+, fizic sau prin e-mail la adresa outgoing@unitbv.ro (NU pe Portal Erasmus+)
✓ conținutul dosarului de candidatură – același ca și pentru mobilitatea de lungă durată, completat cu:
▪ cererea de înscriere completată electronic și semnată olograf de către student (model de la Biroul Erasmus+)
▪ scrisoare de accept din partea universității organizatoare
▪ programul detaliat al mobilității din care să reiasă clar componenta virtuală - mobilități de la nivel licență și master

Mobilități de scurtă durată mixte, inclusiv 
BIP
(licență, master, doctorat)

5 - 30 zile fizic + componentă virtuală obligatorie (înainte sau după mobilitatea fizică). 
Inclusiv BIP (Blended Intensive Program).  Min. 3 ECTS/ mobilitate

Mobilități fizice de scurtă durată
doctoranzi
(!!! DOAR doctorat)

5 - 30 zile fizic + componentă virtuală recomandată, NU obligatorie

mailto:outgoing@unitbv.ro
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1. Candidezi

Cum alegi universitatea gazdă?

Listele destinațiilor disponibile se găsesc pe Portalul Erasmus+, Secțiunea Studenți și pe site-ul UNTB: 

https://www.unitbv.ro/studenti/erasmus/erasmus-pentru-studenti.html

Important!!! 

Consulți site-urile universităților gazdă pentru care candidezi pentru a te asigura că:

- limba de studiu la universitatea gazdă este cea pe care o cunoști

- verifici care este nivelul și documentul justificativ al competențelor lingvistice solicitate de universitățile respective (unele 

universități nu acceptă certificatul lingvistic emis de Biroul Erasmus+ UNITBV și solicită Toefl, IELTS, Cambridge etc).

- găsești disciplinele de studiu necesare pentru semestrul în care vei derula mobilitatea

- termenele de nominalizare la universitățile gazdă nu sunt anterioare datei de finalizarea selecției la UNITBV 
(trebuie să se finalizeze selecția la UNITBV și abia apoi vei putea fi nominalizat de către coordonatorul Erasmus+ la instituția 

gazdă).

https://www.unitbv.ro/studenti/erasmus/erasmus-pentru-studenti.html
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Care este cuantumul grantului Erasmus+ și când îl primești?

1. Candidezi

Subzistența 

SMS

Subzistența 

SMT

Transport    

(SMS, SMT)

Green travel                  

(SMS, SMT)

Grant suplimentar  

oportunități reduse 

(SMS, SMT)

Subzistență               

(SMS, SMT)

Transport   

(SMS, SMT)

Green travel      

(SMS, SMT)

Grant suplimentar  

oportunități reduse            

(SMS, SMT)

Țările Programului (nivel de trai 

ridicat și mediu) + Țări Partenere 

(regiunea 5 și 14)

Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, 

Finlanda, Franța, Grecia, Germania, 

Irlanda, Islanda, Italia, 

Liechtenstein, Luxemburg, Malta, 

Olanda, Norvegia, Portugalia, 

Spania, Suedia

Țări partenere (regiunea 5) : Andora, 

Monaco, San Marino, Statul Cetății  

Vaticanului                                                      

Țări partenere (regiunea 14) : Elveția, 

Insulele Feroe, Marea Britanie       

600 750 0
250 euro/lună la SMS 

și SMT
0

Țările Programului (nivel de trai 

scăzut)

Bulgaria, Cehia, Croația, Estonia, 

Letonia,

Lituania, Macedonia de Nord 

Polonia, Serbia,

Slovacia, Slovenia, Turcia, Ungaria

540 690 0
250 euro/lună la SMS 

și SMT
0

Țări Partenere (regiunile 1-4 și 6-

13)
700 700

Cf. bandă 

distanță: 

grant 

standard / 

green travel 

(opțional - 

Univ poate 

opta să îl 

acorde doar 

celor cu 

oportunități 

reduse ).

Dacă NU primesc grant 

separat transport:  50 

euro green travel + max 4 

zile subzistență (dacă este  

cazul).                              

Dacă primesc grant 

separat transport: cf. 

bandă distanță Transport 

categoria Green Travel + 

max 4 zile subzistență 

transport

250 euro/lună la SMS 

și SMT + obligatoriu 

transport conform 

bandă distanță

Cf. bandă 

distanță 

(opțional)

Dacă NU primesc 

grant separat 

transport: 50 euro 

green travel + max 4 

zile subzistență (dacă 

este  cazul).                     

Dacă primesc grant 

separat transport :        

cf. bandă distanță 

transport categoria 

Green Travel +  max 4 

zile subzistență (dacă 

este  cazul).      

100 euro (mobilități cu 

durată 5-14 zile)                               

150 euro (mobilități cu 

durată 15-30 zile) + 

obligatoriu transport 

conform bandă distanță

Mobilități studenți outgoing

Mobilități fizice LUNGĂ durată Mobilități fizice SCURTĂ durată

50 euro + max 4 zile 

subzistență (dacă este  

cazul)

70 euro/zi pentru 

zilele 1-14 (min. 5 

zile)                             

50 euro/zi pentru 

zilele 15-30                

Max. 2 zile 

subzistență pentru 

călătorie (opțional, 

dacă e cazul)

50 euro + max 4 zile 

subzistență pentru 

călătorie (dacă este  

cazul)

100 euro (mobilități cu 

durată 5-14 zile)                               

150 euro (mobilități cu 

durată 15-30 zile)                 

obligatoriu  Transport 

conform bandă distanță
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Care este cuantumul grantului Erasmus+ și când îl primești?

1. Candidezi

Grant suplimentar pentru transport ecologic (Green Travel)
• 50 euro/ mobilitate SAU bandă de distanță categoria green travel
• max. 4 zile subzistență pentru călătorie (dacă este  cazul)
Green travel = mijloc de transport care produce puține emisii (expl.: autobuz, tren, vapor, călătorie cu mașina personală împreună cu alt student Erasmus+)
OBLIGATORIU documente justificative: bilet tren/ autobuz dus și întors, bonuri combustibil + vignete+ taxe autostradă

Pentru mobilitățile în Țările Programului 
✓ se acordă subzistență în funcție de numărul real de zile de mobilitate
✓ NU se acordă grant pentru transport (excepție doar mobilitățile de scurtă durată ale studenților cu oportunități reduse)

Pentru mobilitățile în Țările Partenere programului
✓ se acordă subzistență în funcție de numărul real de zile de mobilitate
✓ se acordă grant pentru transport conform bandei de distanță: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator
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Care este cuantumul grantului Erasmus+ și când îl primești?

1. Candidezi

Plata grantului Erasmus+ :

Avans (80%) – înainte de plecarea în mobilitate, după semnarea contractului Erasmus+

Sold (20%) – după revenirea în țară și îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale Erasmus+

Cum se calculează perioada finanțată Erasmus+?

În Erasmus, orice lună are 30 de zile, indiferent de numărul real de zile calendaristice al lunii respective (1 lună = de la ziua X până la ziua X-1 a lunii următoare).

Programul Erasmus+ încurajează participarea studenților cu nevoi speciale
Dacă unul dintre studenții selectați are o dizabilitate, este încurajat să se adreseze Biroului Erasmus+ UNITBV (outgoing@unitbv.ro)

UNITBV poate solicita Agenției Naționale o suplimentare a grantului pentru nevoi speciale pentru a putea acoperi eventuale costuri adiționale.
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Care este cuantumul grantului Erasmus+ și când îl primești?

1. Candidezi

Grant suplimentar de 250 Euro/ lună pentru student cu oportunități reduse:
A. îndeplinește condițiile pentru bursă socială – trebuie dovada că îndeplinește condițiile pe perioada de derulare a mobilității (nu la momentul candidaturii)
B. are statut de refugiat
C. de etnie romă

A. Studentul depune dosar de bursă socială la secretariatul facultății (verifică termenul depunere și condițiile !!!) și obține de la secretariat o adeverință că 
îndeplinește condițiile pentru acordarea bursei sociale (indiferent că primește sau nu bursa socială). 
Adeverința se aduce/trimite prin email la Biroul Erasmus+ (outgoing@unitbv.ro).

Condiții încadrare la bursă socială:

a) student orfan de unul sau ambii părinţi, sau pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie plasamentul şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea 
bursei sociale; 

b) student bolnav de TBC, diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită 
cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică, cei 
infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular şi cu orice alte boli cronice.
c) student a cărui familie a realizat în cele 3 luni înainte de începerea semestrului/anului universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mic decât 
salariul de bază minim net pe economie.

Studentul care nu are cetățenie română – depune dosarul de bursă socială la Biroul Erasmus+:
- cerere de acordare a grantului pentru oportunități reduse
- document eliberat de o instituția abilitată din țară de origine a studentului, care să menționeze: numărul membrilor familiei, venitul lunar net mediu per membru 

de familie și salariul de bază minim net pe economie din țara de proveniență
- adeverință medicală vizată de dispensarul din campusul UNITBV

Grant suplimentar pentru student cu oportunități reduse

mailto:outgoing@unitbv.ro
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1. Candidezi

CONCURSUL de selecție se derulează în 2 ETAPE:

I. Susținerea testării lingvistice pentru  a obține un Certificat lingvistic Erasmus+ 
Doar dacă studentul nu are altă dovadă a competențelor lingvistice

II. Participarea la concursul de selecție 
▪ depunerea online a candidaturii - pe Portalul Erasmus+ se încarcă toate documentele necesare: https://erasmus.unitbv.ro/
▪ Comisia de Selecție, Recunoaștere și Echivalare la nivel de facultate (C-SER) analizează candidatura și face selecția 
▪ Studenții selectați sunt nominalizați la universitatea gazdă de către coordonatorul Erasmus+ (studiu).

SESIUNI de SELECȚIE
1. Martie - pentru studiu (SMS) anul universitar următor – semestrul 1 sau 2

- pentru practică (SMT) anul universitar curent – finalizare mobilități până la 30.09.2023 sau proaspăt absolvenți

2. Octombrie – pentru SMS și SMT semestrul 2 al anului universitar curent

3. Sesiuni suplimentare – dacă este cazul

Cum? Când?

https://erasmus.unitbv.ro/
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Ești ELIGIBIL pentru o mobilitate Erasmus+ dacă:

1. ești înmatriculat la Universitatea Transilvania din Brașov, indiferent de cetățenie sau ciclu de studii (licență, masterat, doctorat)

2. există acord inter-instituțional (IIA) încheiat cu instituția gazdă

✓SMS (studiu) – ești în orice an de studii, inclusiv anul I licență

✓SMT (practică student) – ești în orice an de studii, inclusiv anul I licență

✓SMT (proaspăt absolvent) – trebuie să fii selectat în ultimul an de studii și să derulezi mobilitatea în maximim 1 an de la data 
absolvirii.

4. Perioadele anterioare efectuate Erasmus+, cumulate cu perioada mobilității pentru care candidezi NU depășesc durata maximă  
eligilibă per ciclu de studii.

5. Criterii adiționale de eligibilitate ale facultății – dacă este cazul

Perioada maximă eligibilă pentru mobilități Erasmus+ este de 12 luni pe parcursul fiecărui ciclu de studii.
Excepție Medicină generală - durata maximă este de 24 luni per ciclu de studii. 

Se cumulează mobilitățile de studiu și de practică, finanțate sau zero-grant efectuate în același ciclu de studii.

1. Candidezi
Care sunt condițiile? 
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Realizezi candidatura on-line pe Portalul Erasmus+, completând fiecare pas, iar la final încarci următoarele documente:

1. Curriculum Vitae (CV) – format Europass

2. Copie carte de identitate (cetățean român) / copie pașaport + copie permis de ședere pe teritoriul României (cetățean străin)

3. Dovada competențelor lingvistice pentru limbile de studiu/lucru la instituțiile gazdă pentru care candidez, astfel:

✓ Certificat emis de Biroul Erasmus UNITBV, de o organizație recunoscută (nivel minimum B1), certificat OLS

✓ Declarație pe proprie răspundere – dacă derulez mobilitatea Erasmus+ la universitatea gazdă în limba mea maternă – se completează direct pe 

portal (se va echivala cu nota 10);

✓ Declarație pe proprie răspundere – dacă limba de studiu la instituția gazdă este aceeași cu limba programului de studiu la care sunt înmatriculat la

UNITBV – se completează direct pe portal (se va echivala cu nota 10);

4. Situația şcolară (Transcript of Records) – soliciți coordonatorului Erasmus+ să obțină documentul de la secretariatul facultății tale

5. Dovada încadrării pentru suplimentul pentru oportunități reduse– dacă este cazul

1. Candidezi

Ce documente sunt necesare?
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2. Pregătești plecarea în mobilitate

✓ Intri pe site-ul instituției gazdă - afli și respecți procedura lor de înregistrare și termenele limită

✓ Learning Agreement-ul Before mobility (LA) – OBLIGATORIU on-line, pe platforma OLA a Comisie Europene (On-line Learning Agreement)

- Stabilești împreună cu coordonatorul Erasmus+ pe facultate disciplinele (SMS)/ activitățile practice (SMT) și numărul de credite ECTS

- Semnezi LA tu și coordonatorul Erasmus+, apoi obții și semnătura instituției gazdă (copie scanată este suficientă)

✓ Te interesezi la instituția gazdă privitor la cazare

✓ Pentru SMS: afli care este calendarul academic al universității gazdă

✓ Pentru SMT: stabilești perioada exactă a mobilității împreună cu coordonatorul Erasmus+ UniTBv și  reprezentantul instituției gazdă

✓ Pregătești documentele pentru semnarea contractului financiar Erasmus+ (primești lista lor pe email de la Biroul Erasmus+, după ce ești selectat)

✓ Pleci în mobilitate doar după ce ai semnat în original contractul financiar Erasmus+!!!

Ai fost selectat! Ce urmează? 
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2. Pregătești plecarea în mobilitate

Pentru semnarea contractului financiar Erasmus+ sunt necesare:

(cu aproximativ 1 lună înainte de începerea mobilității) 

1. Learning Agreement-ul Before mobility – semnat de student, UniTBv și instituția gazdă

2. Invitație/ scrisoare de acceptare/ e-mail de acceptare de la instituția gazdă (cu perioada de mobilitate pentru SMP!)

3. Calendarul academic al universității gazdă – doar pentru mobilitățile SMS

4. Fișa OLS

5. Copia polițelor de asigurare (sănătate, accident și răspundere civilă) care să acopere întreaga perioadă de mobilitate, inclusiv datele de călătorie dus și întors.

6. Efectuezi testul de limbă OLS inițial 

Perioada din contractul financiar Erasmus+ este:

▪ Studiu (SMS):    - durata semestrului la universității gazdă

- se finanțează sesiunile de examinare obișnuite ale universității gazdă, fără sesiune de restanțe

- se finanțează săptămâna de orientare și cursul de limbă străină organizat de universitatea gazdă (trebuie dovada acceptării la curs)

▪ Practică (SMT): - perioada din scrisoarea de invitație. 

- perioada minimă finanțată este 2 luni, iar cea maximă în acord cu fondurile primite de UNITBV de la Agenția Națională. 

Ce documente aduci la Biroul Erasmus+?
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1. Confirmation of registration – trimiți scanat către Biroul Erasmus+ (outgoing@unitbv.ro) imediat ce ajungi la instituția gazdă

2. Learning Agreement secțiunea DURING mobility - DOAR în cazul în care sunt necesare modificări (se trec doar disciplinele care se 

modifică, bifând ADDED sau DELETED, după caz. Disciplinele care nu se modifică, nu trebuie să apară în LA During mobility)

3. Modificări ale perioadei efective (în plus sau în minus) - anunți în scris Biroului Erasmus+ (outgoing@unitbv.ro), cu minimum 30 

zile înainte de finalizarea perioadei menționate în Contractul Financiar (prelungire a mobilității) sau a noii date de final (diminuare)

4. Urmezi cursul de limbă OLS - ca să îți perfecționezi limba de studiu sau limba țării gazdă

5. Participi la  activitățile academice stabilite prin Learning Agreement for Studies/ Traineeships – minimim 20 ECTS/ semestru 

pentru studiu

6. Faci poze și filmulețe din timpul mobilității și participi la Concursul PA-MERAS, ca să afle și alții ce bine ți-a fost în mobilitate

3. Derulezi mobilitatea

Ce ai de făcut?

mailto:outgoing@unitbv.ro
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1. Aduci la Biroul Erasmus+:
✓ Confirmation of Attendance (original) – semnată și ștampilată de instituția gazdă 
✓ SMS: Transcript of Records (Foaia matricolă- original) – semnată și ștampilată de instituția gazdă (sau lași adresa de email 

outgoing@unitbv, pentru a ți se transmite TOR) 
✓ SMT: Learning Agreement AFTER the mobility (original) - semnat și ștampilat de instituția gazdă 
✓ Documente de transport dus și întors
✓ Documente cazare (contract + dovada de plată a chiriei pe toata durata mobilității).

2. Duci/trimiți prin email coordonatorului Erasmus+:
✓ Confirmation of Attendance  - copie
✓ SMS: Confirmation of Attendance și Transcript of Records - copie 
✓ SMT: Learning Agreement AFTER the mobility - copie 

3. Răspunzi la chestionarul Comisie Europene - EU Survey
4. Efectuezi testul de limbă OLS final 
5. Anunți Biroul Erasmus+ că ai îndeplinit condițiile pentru primirea soldului (20% grant)
6. Participi la concursul PA-MERAS
7. Te implici ca voluntar ESN

4. Revii la UNITBV la finalul mobilității

Ce ai de făcut?
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