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Studiu – 520 €/ lună
Plasament – 720 €/ lună
(*HU-50 €)

INFORMAȚII GENERALE

Martie (selecție 
principală)

Octombrie 
(perioada 2 de 
selecție)

sem I sau sem II al 
anului universitar 
2020-2021

PERIOADA MOBILITATII
minim 3 luni (*2 luni)
maxim 1 an academic

CALENDARNIVELUL DE STUDIU GRANTURI

DURATA MOBILITATII

L (licenţă)
M (master)
D (doctorat)
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CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

Orice student din UTC-N, care dorește să participe la un program de studiu
într-o universitate parteneră din UE în cadrul programului ERASMUS+ a
UTC-N, pentru a deveni student ERASMUS+ trebuie să îndeplinească
următoarele criterii:

• să aibă cetățenie română;

• să fie înmatriculat la UTC-N pentru studii de nivel L (licență), M (master)
sau D (doctorat);

• să fi absolvit cel puțin primul an de studii universitare în momentul începerii
mobilității − să fie integralist cu o medie generală de minim nota 8;

• să poată demonstra aptitudini şi abilități specifice, în concordanță cu
activitatea ce urmează a se desfășura la universitatea parteneră din UE;

• să promoveze un test de cunoștințe lingvistice;

• să fie compatibil cu opțiunile de mobilitate solicitate;

• să nu fi beneficiat de un alt stagiu ERASMUS, de același tip in cadrul
aceluiași ciclu de studiu.
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CONȚINUTUL DOSARULUI

• formular de înscriere, cu precizarea opțiunilor;

• curriculum vitae, în limba engleză si/sau in limba in care se va efectua
stagiul, în format Europass;

• scrisoare de intenție redactată în limba engleza;

• proiect de studiu, cu detalierea obiectivelor de studii si profesionale
prevăzute pe durata mobilității (1-2 pagini). Pentru studenții care doresc sa
efectueze mobilități de studiu la nivel licența, proiectul va consta in
enumerarea disciplinelor care urmează a fi studiate si care sunt in
concordanta cu disciplinele regăsite in curricula universităților partenere
(pentru toate opțiunile enumerate). Studenții care doresc sa efectueze
mobilități de plasament vor prezenta propunerea sintetica a proiectului de
cercetare;

• certificat de competență lingvistică adecvat programului de studiu la
universitatea gazdă din UE, eliberat de catedra de specialitate a UTC-N
sau alte instituții autorizate (minimum B1 - nivel mediu, dacă universitatea
gazdă nu are alte cerinţe) - nivel mediu, dacă universitatea gazdă nu are
alte cerinţe);
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CONȚINUTUL DOSARULUI

• scrisoare de recomandare de la un cadru didactic cu care a desfășurat
activități didactice (curs, seminar, lucrări sau proiect) sau coordonatori de
stagiu;

• adeverință eliberată de către decanatul facultății din care să rezulte situația
profesională de pe toata durata studiilor universitare; studenții de la nivel
master vor prezenta adeverința/diploma din care să rezulte media la licență
si media anilor de studiu; studenții de la nivel doctorat vor prezenta o
adeverință de la școala doctorală din care sa rezulte situația

• stagiului de doctorat;

• alte documente care pot să vă susțină candidatura și care pot fi solicitate în
mod suplimentar de către coordonatorii departamentali (fotocopii diplome,
certificate, atestări privind rezultatele cercetării științifice studențești,
participări la proiecte extracuriculare, etc.).
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DUPĂ ETAPA DE SELECȚIE

După etapa de selecție studentul are obligația:

• Sa verifice pe site-ul universității partenere lista cu documentele
necesare pentru înscrierea la universitatea aplicantă iar pentru detalii si
nominalizării se va adresa d-nei jur. Andreea Popa de la Biroul Relații
Internaționale, str. Memorandumului, nr, 28, sala 107 (E-mail:
Andreea.Popa@staff.utcluj.ro).

• Nominalizarea la universitatea partenera se va face în baza unui
document de selecție eliberat de Coordonatorul Departamental al
Facultății de Construcții și pe baza acordului scris al Responsabilului de
Contract (Lista acorduri- https://constructii.utcluj.ro ).
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ÎNAINTE DE PLECARE

Completarea, împreuna cu 
Coordonatorul contractului a 

Formularului de candidatură de 
student ERASMUS (Learning
Agreement) şi semnarea lui. 
Formularul se va semna de 
Coordonatorul Contractului.

Trimiterea formularului la 
universitatea parteneră în 

vederea semnării acestuia de 
către reprezentanţii Erasmus+ cu 

solicitarea de a fi returnat.

1 2
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ÎNAINTE DE PLECARE

După returnarea la UTC-N a 
Formularului de candidatură de 
student ERASMUS (Learning
Agreement) cu semnăturile 

oficiale de acceptare din partea 
universităţii gazdă a mobilităţii

studentului ERASMUS din UTC-
N, coordonatorul contractului 

Erasmus+ va solicita universităţii-
gazdă o Invitaţie oficială 
nominală pentru studentul 

ERASMUS al UTC-N acceptat în 
mobilitate pentru perioada 

precizată în care sa fie 
specificat modul in care se vor 
susține cursurile (on site/ on 

line sau hibrid).

Obținerea Dispoziției de Rector, pe
baza:

Copiei Formularului de
candidatură de student
ERASMUS (Learning
Agreement) cu semnăturile
oficiale de acceptare din partea
universităţii-gazdă
Copiei invitației oficiale
nominale pentru studentul
ERASMUS al UTC-N din partea
universităţii-gazdă de efectuare
a mobilităţii studenţeşti
ERASMUS pentru o perioadă
precizată
Cererii-tip de deplasare în
străinătate, completate si
depuse la Oficiul de Relaţii
Internationale din UTC-N. Cerea
de deplasare va avea numar de
înregistrare de la Facultatea de
Construcții si va fi semnata de
către Coordonatorul
Departamental Erasmus+ si
Decan.3 4
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ÎNAINTE DE PLECARE

Copie dupa Dispozitia de Rector 
se va depune OBLIGATORIU la 

Secretariatul Facultatii de 
Constructii in maxim 48 de ore

de la semnarea acesteia.

Semnarea Contractului 
financiar între UTC-N si 

studentul ERASMUS, la Biroul 
Erasmus+ al UTC-N, (contract 

eliberat de către secretarul 
Erasmus+, Andreea Popa, e-mail 
Andreea.Popa@staff.utcluj.ro) în 
doua exemplare, cate unul pentru 
fiecare parte, prin care bursierul 
este înştiinţat asupra grantului şi

îşi asumă disponibilitatea 
cofinanţării bursei de mobilitate 
ERASMUS prin suport familial 

sau sponsorizare

5 6
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ÎNAINTE DE PLECARE

Eliberarea Adeverinţei de 
student Erasmus de către Biroul 

Erasmus+ al UTC-N.(secretar 
Erasmus+ Andreea Popa) (la 

cerere)

Plata grantului de mobilitate 
studenţească ERASMUS se face 

direct în contul BCR euro al 
studentului ERASMUS astfel:

80% inainte de plecarea in 
mobilitate 

20% la finalul mobilitatii dupa ce 
studentul prezinta actele finale la 

Biroul Erasmus +.

7 8
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LA PLECARE

Pentru deplasarea în străinătate, în scopul efectuării mobilității la
universitatea-gazdă, studentul ERASMUS al UTC-N trebuie sa aibă
asupra lui:

 Document valabil de călătorie, carte de identitate sau

pașaport

 Formularul de candidatura de student ERASMUS (Learning

Agreement) cu semnăturile oficiale de acceptare din partea

universităţii gazdă

 Invitaţia oficială nominală din partea universităţii-gazdă de

efectuare a mobilităţii studenţeşti ERASMUS pentru o perioadă

precizată

 Dispozitiva Rectorului UTC-N de deplasare în străinătate
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LA PLECARE

 Adeverinţa de student ERASMUS eliberată de Biroul Erasmus+

al UTC-N

 Grantul de mobilitate studenţească ERASMUS alocat şi,

eventual, fondul de co-finanţare din alte surse a mobilităţii

ERASMUS (în numerar sau în cecuri de călătorie)

 Documentele de transport internaţional dus-întors, pentru

deplasarea în mobilitate ERASMUS la universitatea-gazdă şi

revenirea în ţară la încheierea perioadei de mobilitate

 Asigurarea de sănătate pe perioada mobilităţii ERASMUS (dacă

universitatea-gazdă nu precizează alte condiţii speciale de

asigurare)
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LA ÎNTOARCERE

În termen de 48 de ore de la revenirea în România a studentului
ERASMUS al UTC-N după efectuarea mobilității ERASMUS la
universitatea-gazdă, acesta este obligat să prezinte la Biroul Erasmus+
al UTC-N, Rectorat sala 107/108:

1. Adeverința (atestarea) oficială de îndeplinire de către
studentul ERASMUS din UTC-N a programului de studiu la
universitatea-gazda (Certificat de Prezenta);

2. Certificatul de rezultate (Transcript of Records / Work ) cu notele
şi creditele academice ECTS pe care le-a obţinut în cadrul
mobilităţii sale ERASMUS la universitatea-gazdă;

3. Documentele de transport internaţional (în original) pentru
deplasarea în mobilitate ERASMUS la universitatea-gazda şi
revenirea în ţară la sfârşitul perioadei de mobilitate;

4. Raportul asupra cheltuielilor de întreţinere în străinătate (cu
documentele de cazare, în original) pe durata mobilităţii
ERASMUS la universitatea-gazda;

5. Copie dupa Certificat de Prezenta, Transcript of record/of
work se vor depune OBILIGATORIU la Secretariatul Facultatii de
Constructii, in maximum 48 de ore de la revenirea in tara.
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ATENȚIE

Nerespectarea de către studentul ERASMUS al UTC-N a acestor

formalități de decontare academică și financiară, impuse mobilităților

ERASMUS prin Contractul Instituţional Erasmus + al UTC-N, atrage după

sine rambursarea de către studentul ERASMUS în cauza a grantului de

mobilitate studenţească ERASMUS primit la plecarea în străinătate.
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Co-finantare suplimentara 200 euro/ student/ mobilitate
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Date cheie

18.03.2021 – Transmiterea dosarului

- Ligia MOGA – licență (IC,CCIA,CE,IMC,ACH) + Doctorat

- Mădălina CIOTLĂUŞ – licență (CFDP, IUDR, MTC)

- Iulia PRODAN – master

- Teodora ŞOIMOŞAN– licență + master Baia Mare

19.03.2021 – 05.04.2021 – Interviuri și selecție
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SUCCES!

ACT AS IF WHAT YOU DO MAKES A DIFFERENCE. 
IT DOES!


