
ȘEDINȚĂ DE INFORMARE

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI



CE ESTE PROGRAMUL 
ERASMUS+?

Un program al UE, cu un buget 
de 14,7 mld euro alocat 

pentru perioada 2014-2020, 
care sprijină educația, 

formarea, tineretul și sportul 

în Europa

Prin mobilitățile de studii și 
practică în străinătate, 

studenții, masteranzii și 
doctoranzii pot dobândi noi 

competențe comunicaționale, 
lingvistice, interculturale și 

nontehnice



OBIECTIVE

reducerea șomajului, în
special, în rândul tinerilor

promovarea învățământului, 
în special în domeniul noilor

competențe și în cel al 
competențelor cerute pe 

piața muncii

încurajarea participării
tinerilor la viața

democratică
europeană

sprijinirea inovării, 
cooperării și reformei

reducerea

abandonului școlar

promovarea cooperării
și mobilității cu 

universități/instituții
partenere din și ale UE



CONDIȚII

student al UDJG 
(L,M,D)

3-12 luni (24 în cazul 
studenților de la

specializarea Medicină)

per ciclu de studii

test de limbă
străină (E/F)

rezultate
academice bune
și foarte bune



AVANTAJE

recunoașterea  
integrală a perioadei 

de mobilitate și a 
creditelor obținute

exceptarea de la plata 
taxelor de școlarizare 

percepute de 
universitatea gazdă

acordarea unui grant 
între 470 și 720 

euro/lună, în funcție 
de tipul mobilității și 

țara gazdă

păstrarea statutului de 
student bursier în 

România



AVANTAJE

Sprijin financiar suplimentar (top-up de 200 
euro/lună) în cazul mobilităților de studii pentru 
studenții din medii dezavantajate

dobândirea de noi competențe comunicaționale, 
lingvistice, interculturale și non-tehnice

sprijin financiar suplimentar pentru studenții 
cu nevoi speciale (bursă medicală), în funcție 
de recomandările din referatul medical

observarea și experimentarea directă a unui 
context educațional, social și multicultural 
diferit



IMPORTANT

În cazul mobilităților de studii, sprijin financiar suplimentar de 200 euro/lună 
pentru:

• studenții de cetățenie română (beneficiari de bursă socială sau cu dosar eligibil
depus la facultate)

• refugiați

• studenții aflați în evidența unităților medicale cu bolile menționate la art. 30, 
alin 1 lit. b) din Metodologia UDJG de acordare a burselor

• studenții UDJG din Republica Moldova și studenții internaționali (dosar depus 
la BE)



DOCUMENTE
ÎNSCRIERE 

SELECȚIE

• Cerere tip de înscriere (disponibilă pe site-ul 

UDJG)

• CV (model Europass, în limba română)

• Scrisoare de motivaţie (model Europass, în

limba română)

• Copie a certificatului care atestă statutul de 

persoană cu nevoi speciale (dacă este cazul)



PROCEDURA DE 
SELECȚIE

Procedura de selecție prevede testarea cunoștințelor 
de limbă străină (engleză/franceză), printr-un test grilă 
cu 30 de itemi.

Testul de limbă este obligatoriu și eliminatoriu și va fi 
apreciat cu o notă între 1 și 10, nota minimă pentru a fi 
declarat admis fiind 5.

Studenții vor fi ordonați descrescător după media 
ponderată dintre rezultatul academic pentru 
anul/semestrul universitar anterior (70%) și nota 
obținută la testul de limbă străină (30%).

Candidații vor fi declarați selectați (titulari și rezerve) 
în limita numărului de mobilități pentru studenți din 
acordurile bilaterale și în limita fondurilor financiare 
disponibile. 



PROCEDURA 
DE 

NOMINALIZARE 
ȘI 

APLICARE

• Biroul Erasmus trimite nominalizarea studenților 
selectați către universitățile gazdă

• Completarea Learning Agreement-ului (LA) for 
studies/traineeships alături de coordonatorul 
academic

• Trimiterea documentației solicitate de universitatea 
gazdă în vederea acceptării studentului

• Obținerea invitației de acceptare și a LA-ului cu toate 
semnăturile

• Întocmirea Contractului Financiar de către Biroul 
Erasmus și pregătirea de plecare în mobilitate a 
studentului



LEARNING 
AGREEMENT FOR 

STUDIES/
TRAINEESHIPS 

După 
completare/verificare a 
LA-ului, va fi semnat de 

student, coordonator 
academic și decanu 

facultății UDJG

Se va completa 
secțiunea BEFORE THE 

MOBILITY

În tabelul A, studentul 
completează codul, 
denumirea și nr. de 

credite alocat fiecărui 
curs pe care urmează 

să-l frecventeze la 
universitatea gazdă 

În tabelul B, se 
completează 

disciplinele pe care 
studentul le-ar fi 

parcurs la UDJG pe 
perioada mobilității (în 

limba engleză) 



CONTACT

www.ugal.ro/relatii-
internationale/programu

l-erasmus
erasmus@ugal.ro 0756 063 672

Facebook 
@erasmusudjg

Instagram 
@erasmus_udjg

Str. Domnească 
nr. 47, 

800008 Galați


