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Procedura administrativă 

 

❖ Ce este programul Erasmus+?  

ERASMUS+ este  programul Uniunii Europene care se adresează următoarelor domenii: 

educație, formare, tineret și sport, având ca și obiective dezvoltarea competențelor și a capacității de  

inserție profesională prin oferirea unor oportunități de educație, formare și activități de tineret sau 

sport. Programul reunește șapte programe europene de finanțare Lifelong Learning (Învățare pe Tot 

Parcursul Vieții, Tineret în Acțiune), Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink și programul de 

cooperare cu țările industrializate.  

 

❖ De unde te poți informa despre programul Erasmus+ studii și plasamente? 

Sunt mai multe canale de informare despre programul Erasmus+ pentru studenții URA. Pe 

lângă site-ul URA, mail-ul erasmus@student.rau.ro  și pagina oficială de Facebook, Erasmus+ RAU, 

în universitate se află Biroul Erasmus+, la camera 306, etajul 3. Consilierii din cadrul Biroului sunt 

pregătiți să te ajute cu informații, să-ți răspundă la întrebări legate de mobilitățile de studiu sau 

plasamente. De obicei, în timpul unui an universitar se organizează două sesiuni de informare pentru 

studenți, unde poți afla informații despre oportunitățile de mobilitate, procesul de selecție.  

Te sfătuim, de asemenea, sa accesezi următoarele link-uri: 

➔ Despre Erasmus+ 

➔ Calendarul procesului de selectie, criterii de evaluare, eligibilitate, posibile destinatii 

 

❖ De ce să alegi o mobilitate Erasmus+? 

Erasmus+ este un program potrivit pentru toate personale aflate în procesul de formare, mai 

ales pentru studenții care își doresc un schimb de experiență la o universitate parteneră sau un stagiu 

de practică. Pentru oricare dintre opțiunile tale, Biroul Erasmus+ îți va oferi suport. Avantajele 

mobilităților Erasmus+ sunt nenumărate mobilitățile de studiu îți vor fi recunoscute și echivalate, dar 

și stagiul de practică este echivalat. Pe lângă asta, Erasmus+ oferă finanțare nerambursabilă, pentru 

studenții care își respectă obligațiile contractuale. Printr-o mobilitate Erasmus+ ai șansa să descoperi 

o alta cultura, să trăiești o experiență internațională, să crești pe plan personal, experiențe care te vor 

pregăti pentru o societate globalizată. 

mailto:erasmus@student.rau.ro
https://www.facebook.com/RAU.ERASMUS
https://www.rau.ro/erasmus/
https://www.rau.ro/study-in-europe-and-beyond/?lang=en
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❖ Ce studenți sunt eligibili pentru o mobilitate Erasmus+?  

Studenții URA înscriși la un program de studiu cu forma de învățământ la zi pot aplica pentru 

o mobilitate Erasmus+. Media minimă necesara pentru eligibilitate este 7.5. La selecția Erasmus 

pentru studii din martie pot participa studenții începând cu primul an de licență, urmând ca mobilitatea 

să aibă loc în anul academic următor. La selecția pentru studii din octombrie, fiind o selecție pentru 

anul universitar în curs semestrul 2, pot participa studenții începând cu anul 2 de studii, licență. Vestea 

buna este ca studenții aflați în ultimul an de studiu la nivelul licență, pot participa la selecția Erasmus 

pentru studii, urmând ca mobilitatea să aibă loc în primul an de master. La selecția Erasmus pentru 

plasamente, pot participa toți studenții începând cu primul an de studiu, nivel licență, inclusiv 

studenții din ani terminali, nivel licență și master. Este important de reținut faptul ca un student are 

dreptul la 12 luni de mobilitate într-un ciclu universitar, studii și plasamente. 

 

❖ Cum alegi cea mai potrivită destinație Erasmus+ pentru tine?  

Pentru că alegerea destinației este cel mai important pas în procesul de mobilitate, opțiunile 

se aleg în funcție de domeniul de studiu. Universitatea noastră are încheiate acorduri bilaterale pentru 

studii cu majoritatea țărilor din Europa. De asemenea, URA are încheiate parteneriate și cu alte țări 

din Asia, Africa, America de Sud precum: Japonia, Coreea de Sud, Taiwan, China, Iordania, 

Kazahstan, Georgia, Peru, Chile, Mexic, Africa de Sud. Pentru cei care visează la tărâmul american, 

URA are parteneriate și cu universități din SUA, dar în momentul de față mobilitățile sunt fără grant. 

Lista de universități partenere este disponibilă pe site-ul URA. 

https://www.rau.ro/wp-content/uploads/2020-G/Erasmus/LISTA-Parteneriate-Erasmus-for-students-UPDATED-2020.pdf
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Înainte sa iei o decizie, vezi ce cursuri oferă universitatea care te interesează, în limba engleză 

sau în limba locală, în caz că ești pregătit/ă să studiezi în limba respectivă. Pe lângă partea aceasta 

administrativă, mai sunt și alte aspecte pe care le poți avea în vedere. De exemplu, cum poți ajunge 

la universitatea gazdă, dacă este un aeroport în apropiere, tren sau alt mijloc de transport. Totodată, 

este recomandat să ai în vedere și bugetul, deoarece costurile aferente traiului zilnic diferă de la o țară 

la alta. 

 

❖ Cum se desfășoară selecția?  

Nu îți face griji de procesul de selecție, întrucât coordonatorii Erasmus+ te vor ajuta cu partea 

administrativă. La dosar va fi nevoie de câteva documente de la facultate, documente personale și o 

scrisoare de motivație. Lista documentelor este accesibilă pe site-ul RAU. De asemenea, vei avea 

nevoie și de un certificat de limbă engleză. În caz ca nu ai unul, va trebui să participi la testul de limbă 

organizat în cadrul selecției. Ultima etapă a selecției constă în participarea la un interviu de 

aproximativ 10 minute. Comisia de selecție îți va adresa întrebări referitoare la motivația ta de a 

participa la o mobilitate Erasmus+. Interviul se desfășoară în limba engleză. Nota finală va fi compusă 

din media generală (40%), testul de limba engleză (30%, min. nota 6), nota la interviu (30%, min. 

nota 6). După ce s-a încheiat selecția, rezultatul îți va fi comunicat. 

 

❖ Pași de urmat până când ajungi la universitatea/compania gazda. 

După ce s-a încheiat procesul de nominalizare de către coordonator la una dintre universitățile 

pentru care ai optat, urmează să îți contactezi coordonatorul academic pentru stabilirea cursurilor pe 

https://www.rau.ro/study-in-europe-and-beyond/?lang=en
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care pe le vei studia în mobilitate. Primul pas se finalizează prin semnarea acordului de studiu 

(Learning Agreement). Este necesar ca selecția cursurilor la care vei participa să însumeze minim 30 

ECTS pe semestru. Fiecare universitate are proceduri diferite pentru înregistrarea studenților 

Erasmus+. Va fi nevoie să trimiți universității gazda un dosar cu câteva documente. Al doilea pas 

pentru pregătirea mobilității este procurarea Letter of Acceptance (scrisorii de acceptare). Dacă ai 

fost acceptat la o universitate din afara UE va fi necesar să obții o viză pentru studii. Pasul următor 

constă în semnarea contractului financiar. Grantul Erasmus+ va fi calculat în funcție de numărul 

zilelor pentru care a fost emis Letter of Acceptance. Vei primi 90% din totalul bursei înainte de 

plecare, iar restul la întoarcere, după respectarea tuturor obligațiilor stipulate în contract. Până la 

plecare mai e doar un pas, participarea la un test de limbă online. 

Documentele de procurat: 

➔ Learning Agreement; 

➔ Letter of Acceptance; 

➔ Viza de studii, în caz ca este necesar; 

➔ Contractul financiar.  

 

❖ Pași de urmat în timpul mobilității. 

În timpul mobilității tale ai la dispoziție o lună de la începere pentru modificarea Learning 

Agreement-ului (dar perioada poate fi diferită de la o universitate la alta). Modificările se fac doar cu 

acordul coordonatorului academic și înștiințarea universității gazdă, așadar Learning Agreement-ul 

va fi din nou semnat de toate trei părțile, tu, coordonatorul academic de la URA și universitatea gazdă. 

După ce ai participat la examene și te-ai străduit să obții minimum de 30 ECTS pe semestru vei primi 

Transcript of Records (foaia matricolă). De multe ori aceasta este eliberată după ce ai revenit din 

mobilitate și va ajunge direct la Biroul Erasmus de la URA. Înaintea plecării va fi necesar să procuri 

Certificate of Attendance, document pe care îl vei primi de la consilierul Biroului Erasmus și va fi 

completat de universitatea gazdă. 

 

❖ Pași de urmat când ai revenit la URA. 

Pentru finalizarea dosarului, la întoarcere va fi necesar să prezinți Biroului Erasmus 

următoarele documente: documente de călătorie (boarding pass-uri), Learning Agreement-ul semnat, 

Transcript of Records emis de universitatea gazdă, Certificate of Attendance completat tot de cea din 
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urmă. Vei primi pe mail un chestionar al Comisiei Europene la care va fi nevoie să răspunzi și va 

trebui să dai din nou testul de limbă online. Dacă ai respectat termenele prevăzute de contract vei 

primi restul bursei, în caz contrar aceasta se va recalcula. Ultimul pas este recunoașterea academică. 

Așadar, documentele de prezentat pentru finalizarea dosarului: 

➔ Learning Agreement semnat de toate părțile; 

➔ Transcript of Records; 

➔ Certificate of Attendance 

➔ Documente de călătorie (boarding pass-urile), dus-întors; 

➔ Declarația pentru evitarea dublei finanțări. 
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Tips and Tricks 

 

❖ Cu cine ar trebui sa iei legătura înainte de mobilitate? 

 Odată ce ai aflat că ți-a fost acceptată candidatura pentru mobilitate, vei intra în contact cu 

coordonatorul tău academic din cadrul universității gazdă. Pe lângă procedura administrativă, vei 

putea lua legătura cu coordonatorul și pentru nelămuriri legate de șederea ta. Acesta îți va prezenta 

calendarul semestrului de la universitatea gazdă, te va invita la întâlnirea de bun venit și te va informa 

in legătură cu asociațiile studențești din orașul gazda care servesc studenții internaționali. Astfel vei 

putea intra în contact și cu Erasmus Student Network, care creează grupuri online pentru studenții 

internaționali. Prin intermediul acestor grupuri, vei putea cunoaște virtual alți studenți care urmează 

să-și înceapă mobilitatea și le vei putea pune întrebări studenților locali care administrează grupurile. 

Există, de asemenea, grupuri care reunesc proprietari din orașul gazda cu studenți internaționali, lucru 

care îți va permite să-ți cauți cazare cât mai din timp. Rămânând conectat în permanență, îți vei putea 

începe cu încredere mobilitatea, având deja informații de bază care sa te ajute sa te acomodezi mai 

rapid, pe lângă cele legate de procedura administrativă.  

 

❖ De ce criterii ar trebui sa ții cont atunci când îți alegi cazarea? 

Din momentul în care ești acceptat pentru o mobilitate Erasmus, toate planurile pe care ți le 

vei face vor ține nu doar de partea academică, cât și alte aspecte de care va trebui să te îngrijești, cum 

ar fi cazarea. La fel ca și cum ai alege o cazare în București când începi facultatea, așa va trebui să ți-

o alegi pe perioada mobilității Erasmus, dat fiind că vei locui o bună perioadă acolo. 

Interesează-te în primul rând la coordonatorul Erasmus din țara gazdă dacă universitatea la 

care ai aplicat oferă locuri în cămine sau dacă au vreo colaborare cu o agenție de imobiliare pentru 

studenții internaționali, care sunt condițiile (numărul de studenți/cameră, amplasarea băii și a 

bucătăriei, lucrurile asigurate și neasigurate din cazare, precum pături, perne sau veselă, care sunt 

costurile incluse și ce ar putea genera costuri suplimentare, radiatoarele de căldură de exemplu) și nu 

în ultimul rând care este procedura prin care poți aplica pentru un astfel de loc și data limită. Ambii 

coordonatori au experiență în acest domeniu și îți pot oferi detalii despre felul în care au procedat 

studenții care au beneficiat de o mobilitate în același oraș sau la aceeași instituție. 

Ulterior, fii sigur/ă că verifici care ar fi distanța dintre cazare și facultatea sau instituția la care 

îți vei desfășura activitatea. Ține cont și de posibilitatea ca unele cursuri să se desfășoare în mai multe 

locații. Verifică dacă există mijloace de transport în comun și dacă da, care sunt acestea, care este 
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costul lor și care ar fi ruta pe care ar trebui să o urmezi de la cazare la facultate, în centru (unde 

probabil se vor desfășura evenimente ESN sau vei ieși cu noii tăi prieteni) și către un complex 

comercial sau un supermarket și care ar fi durata de timp necesară. Ține cont și de alte necesități, cum 

ar fi existența unui supermarket sau cel puțin a unui magazin în apropiere și accesul la mijloacele de 

transport. Cere păreri de la foști studenți și alege varianta cea mai potrivită nevoilor și bugetului tău. 

 

❖ Lucruri de care vei avea nevoie în timpul mobilității. 

Înainte de a pleca în mobilitate e important în primul rând să iei cu tine toate documentele 

necesare plecării din țară, adică buletinul și/sau pașaportul și biletul de avion (sau varianta lui online, 

pe telefon). Un al doilea tip de documente de care vei avea nevoie sunt cele care atestă că vei studia 

la universitatea în cauză: scrisoarea de acceptare, learning agreement-ul. De asemenea, este 

obligatoriu să ai cardul de sănătate european sau asigurarea privată de sănătate (este bine să ai și 

cardul românesc de sănătate), iar 4 poze tip buletin îți vor fi cu siguranță utile (pentru cardul de 

student, cardul ESN etc), chiar dacă le poți face și în țara gazdă. 

Ține cont nu doar de clima țării și a orașului în care îți vei desfășura activitatea, dar și de 

anotimpurile pe care le vei petrecere acolo și de sistemele de încălzire centrală ale locuințelor din 

acea țară. Fii sigur/ă deci că împachetezi atât haine groase, cât și subțiri, însă nu lua mai multe decât 

ți-ar fi necesare, deoarece bagajul tău va fi clar mai mare la întoarcere. Lucrurile de ordin consumabil, 

cum ar fi cele de igienă personală le poți cumpăra direct de acolo. De asemenea, în cazul în care 

urmezi un tratament medicamentos de lungă durată, fă-ți proviziile din țară, întrucât nu ai siguranța 

că medicamentele au aceleași denumiri sau dozaje de la o țară la alta. Ia în calcul la pregătirea 

bagajelor și climele altor țări pe care plănuiești să le vizitezi în timpul mobilității tale. 
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În cazul în care deții un aparat foto, sigur nu vei regreta să-l iei cu tine. Ultimele, dar nu cele 

din urmă, cântarul de mână, steagul țării de origine, suveniruri și/sau mâncare (uscată de preferat) 

specifică țării de origine. Dat fiind că vei trăi cel mai probabil în cameră, apartament, bloc, cămin sau 

cel puțin vei studia/lucra/împrieteni cu tineri de alte naționalități, îți vei mulțumi că ai luat aceste 

lucruri cu tine la o seară de “International Dinner”. 

 

❖ Ce poți face ca sa te integrezi în comunitatea din orașul gazda? 

 Odată cu începerea mobilității, șocul cultural își va face simțită prezenta. Limba, obiceiurile, 

și alte aspecte culturale caracteristice țării gazda pot sa difere considerabil față de țara de origine. 

Totodată, distanța fata de familie, prieteni și mediul tău obișnuit pot accentua acest șoc. Astfel, 

relaționarea cu localnicii poate deveni o provocare. Exista, însă, multiple modalități prin care poți 

atenua acest șoc cultural pentru a te integra, lucru care va contribui la calitatea experienței tale. 

 Pentru început, îți recomandam 

sa fii deschis în a comunica atât cu 

studenții locali, cat si cu alți studenți 

internaționali. În majoritatea orașelor 

universitare sunt prezente organizații 

studențești ce au ca rol crearea unui 

context favorabil acestei interacțiuni și 

susținerea studenților internaționali în 

procesul de acomodare. Un exemplu îl 

reprezintă Erasmus Student Network 

(ESN), cea mai mare organizație de studenți din Europa. ESN își oferă serviciile în peste 1000 de 

universități din 42 de tari, fiind susținută si de către Uniunea Europeană. În fiecare oraș universitar în 

care este prezent, ESN organizează activități pentru studenții internaționali cu diverse tematici, 

precum: socializare, cultura, educație și cetățenie activa. Evenimentele pot sa difere de la un context 

la altul, însă includ deseori excursii și vizite, cine internaționale, ateliere creative, competiții sportive, 

dar și altele. Pe lângă asta, ESN oferă și un program numit BeBuddy, prin care atribuie fiecărui student 

internațional un mentor local de la aceeași universitate și facultate. Buddy-ul local vine în ajutorul 

studentului internațional atât în sfera academică, cât și prin sfaturi legate de traiul zilnic. De asemenea, 

programul BeBuddy reprezintă si un prilej de a crea prietenii de lungă durata. 

Pe lângă asta, pe durata mobilității tale, te încurajam sa te implici în viața comunității locale. 

Poți face acest lucru participând la festivaluri specifice sau la celebrarea anumitor zile importante. De 
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asemenea, poți lua parte la acțiuni menite sa răspundă la problemele comunității respective, cum ar fi 

activități de reciclare sau în scop caritabil. 

 În general, e important ca în timpul procesului de integrare să-ți manifești curiozitățile cu 

privire la cultura locală. Programul Erasmus+ reprezintă oportunitatea optima pentru a-ti crește gradul 

de înțelegere interculturala, o abilitate utila in parcursul tău academic și profesional, dar si in viața ta 

personală. Înțelegerea interculturala are un mare impact asupra relaționării cu cei din jur. Astfel, te 

poți familiariza cu diverse obiceiuri și tradiții din țara gazda, chiar participând la exprimarea lor alături 

de localnici. 

 

❖ Ce facilitați ai în calitate de student Erasmus în orașul/țara gazda și cum te poți bucura din 

plin de ele? 

Conform Cartei Studentului Erasmus, în calitate de student internațional, ai drepturi egale cu 

studenții locali. Așadar, vei beneficia de accesul la toate facilitățile pe care le oferă universitatea 

gazda, precum accesul la biblioteca, săli de calculatoare, cantina, săli de sport, și altele. Pentru acest 

lucru, dar și pentru alte beneficii, la scurt timp după începerea mobilității, universitatea gazda iți va 

emite legitimația de student, similară cu cea pe care o ai la URA. Vei avea nevoie de ea și ca act 

doveditor pentru a putea circula cu mijloacele de transport în comun la un preț redus sau chiar gratuit, 

și pentru a vizita diverse obiective. Întrucât contextul local poate sa difere considerabil, va fi necesar 

sa te informezi in legătură cu toate locațiile sau serviciile care accepta legitimația de student și să le 

ai constant în vedere. 

Pe lângă legitimația de student, ai și oportunitatea de a-ti crea propriul ESNcard. Acest 

serviciu este furnizat de către Erasmus Student Network, cu scopul de a le oferi studenților 

internaționali reduceri pe întregul continent European, oriunde s-ar afla. La nivel internațional, 

Erasmus Student Network are parteneriate cu RyanAir, Flixbus și Hostelling Internațional, care te pot 

ajuta să-ți organizezi propriile excursii la un preț accesibil, Eurosender, prin care îți poți trimite 

bagajele suplimentare înapoi în țară la sfârșitul mobilității, Grammarly, The Economist, și altele. De 

asemenea, exista reduceri și la nivel național și local, cel din urma deseori incluzând cafenele, 

restaurante, alte  localuri destinate socializării, sau librării. Pentru a obține un ESNcard, este nevoie 

sa intri în contact cu filiala locală Erasmus Student Network din orașul gazda și sa te prezinți la sediul 

acesteia într-un anumit interval orar, având la tine un act de identitate, o poza de dimensiunea celei 

din pașaport și un document care sa dovedească faptul ca participi la o mobilitate Erasmus+, cum ar 

fi legitimația de student emisă de universitatea gazdă.  

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-student-charter_ro.pdf
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❖ Cum îți poți planifica bugetul pe toata perioada mobilității? 

 Imediat ce sosești în țara gazda, îți poți face un plan al bugetului tău. Pentru asta, trebuie sa 

iei în considerare faptul ca la începutul mobilității va trebui sa acoperi cheltuieli mai mari. Aceste 

cheltuieli sunt aferente instalării și achiziționării bunurilor casnice de care vei avea nevoie în viața de 

zi cu zi în perioada ce va urma. Pe durata întregii mobilități, va trebui sa pui nevoile personale pe 

primul loc, atribuindu-le cea mai mare parte din suma pe care o ai la dispoziție. Acestea vor include, 

printre altele, chiria, utilitățile, hrană și transportul. Cel târziu după prima luna, ar trebui sa 

conștientizezi exact sumele aferente fiecăreia, lucru care te va ajuta să-ți planifici bugetul cu mai 

multă exactitate. Dacă nevoilor personale le vei atribui aproximativ 80%, îți vei putea rezerva restul 

de 20% pentru excursii și alte activități. Per total, chiar înainte de a-ți începe mobilitatea, va trebui sa 

te informezi in legătură cu costurile medii în tara și orașul gazda.  

 Acest aspect poate reprezenta o provocare, însă, exista modalități de reducere a costurilor prin 

care o poți depăși. În primul rând, este nevoie sa te informezi in legătură cu toate reducerile pentru 

care ești eligibil/a în calitate de student. Întrebarea precedenta oferă câteva exemple de facilitați pe 

care le au de obicei studenții internaționali care beneficiază de o mobilitate Erasmus+. Transportul la 

preț redus te va ajuta considerabil sa economisești. În cazul în care locuința ta se va situa aproape de 

campusul universitar, vei putea opta pentru o bicicleta, trotineta, sau chiar pentru mersul pe jos. De 

regula, în cadrul întâlnirilor de bun venit organizate de birourile Erasmus+ și ESN, îți vor fi 

comunicate și alte reduceri, specifice orașului gazda.  
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De asemenea, va depinde și de tine sa devii responsabil și sa-ti dezvolți niște obiceiuri cheie, 

adaptate la context. Spre exemplu, îți poți procura hrana din același loc, preferabil un supermarket, 

pentru a acumula în timp cupoane de reduceri și alte beneficii. Poți reduce costurile în acest sens 

achiziționând alimente de bază mai degrabă decât semipreparate și învățând cum sa prepari câteva 

feluri simple de mâncare. Deseori, cantina universității oferă mese la un preț mai redus comparativ 

cu localuri din exterior. O alta metoda de reducere a costurilor prin care îți poți scădea cheltuielile 

este să-ți planifici din timp excursiile pe cont propriu sau sa te înscrii la excursiile ESN imediat ce 

sunt anunțate. În ambele cazuri, vei plăti mai puțin decât dacă aștepți până în ultimul moment.  

 

❖ Cum poți echilibra performanta academica cu viața culturala si sociala? 

 Participarea la cursuri este întotdeauna importantă, dar cu atât mai mult atunci când procesul 

de învățare are loc într-un mediu academic nou, cu un sistem de notare și o structura a cursurilor 

diferite fata de cele ale universității de origine. De aceea, cel puțin în prima parte a mobilității, va fi 

necesar sa dedici un timp considerabil studiului, pentru a te familiariza cu fiecare curs pe care îl 

urmezi. Poți apela la colegii locali pentru sfaturi sau îndrumare sau la Buddy-ul tău local, dacă vei 

decide sa participi la programul BeBuddy oferit de Erasmus Student Network. Pe toata durata 

mobilității, este recomandat sa păstrezi legătura cu coordonatorul tău din cadrul universității gazda. 

În caz ca întâmpini dificultăți pe plan academic, nu ezita să-l contactezi, pentru a le rezolva din timp. 

De asemenea, îți poți contacta și profesorii dacă ai nelămuriri cu privire la conținutului unui curs sau 

dacă simți nevoia de tutorat.  

 Cu siguranța, la începutul mobilității, vei avea un flux mare de activități organizate fie de 

universitate, fie de Erasmus Student Network sau alte organizații, la care se va adaugă și timpul 

aferent instalării. Cu toate acestea, nu este deloc indicat sa pui partea academică pe plan secund. Mai 

degrabă, îți poți organiza programul încă de la începutul semestrului, prin intermediul unei aplicații 

digitale sau a altei metode organizatorice care este eficienta pentru tine. Acest lucru te va ajuta sa 

dedici timp studiului într-o maniera moderata, dar constanta. Astfel, vei putea sa echilibrezi studiul 

cu experiențele socioculturale. Totodată, vei preveni aglomerarea de la sfârșitul semestrului 

universitar și performanța scăzută la examene, lucru care îți va permite finalizarea cu succes și 

recunoașterea stagiului. 
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❖ Cum te organizezi pentru întoarcerea din mobilitate? 

Când mobilitatea se apropie de sfârșit este din nou timpul să te organizezi. Câteva lucruri pe 

care ar fi bine să le iei în considerare pentru întoarcerea acasă includ căutarea și cumpărarea biletului 

de avion: acesta trebuie în primul rând să fie cumpărat pentru o dată potrivită, după finalizarea 

examenelor și primirea notelor, poți să știi cu aproximație care ar fi data la care vei termina și să cauți 

din timp biletul de avion. 

Ține cont în acest sens și de timpul petrecut pe drum până la aeroport sau până în orașul de 

unde vei lua avionul, precum și de timpul petrecut cu formalitățile necesar de efectuat în aeroport 

până la îmbarcare și de faptul că te vei mișca mai greu cu mai multe bagaje, deci ora la care decolează 

avionul să fie potrivită pentru tine. Nu uita să cântărești bagajele înainte de a pleca și să ai la tine toate 

documentele cerute de biroul Erasmus din România, precum și actele de identitate, biletele de 

avion/tren etc. 

De asemenea, cu ESNcard beneficiezi de o reducere de 10% și de bagaj check-in de 20kg 

gratuit, dacă îl achiziționezi cu o lună înainte de data plecării (ESNcard se poate obține de la secțiunea 

ESN din orașul în care vei efectua mobilitatea, iar toate beneficiile de care poți beneficia le poți afla 

direct de pe website-ul esncard.org).  

 

Pe parcursul șederii tale în țara gazdă vei strânge destul de multe lucruri, de la veselă la haine, 

și multe altele, și este posibil să nu ai spațiu suficient sau să nu le mai găsești necesitatea, motiv pentru 

care este posibil să vrei să le lași acolo, iar în acest sens ar fi bine să cauți să le donezi, fie prin 

intermediul ESN sau al altor organizații etc. 

https://esncard.org/
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❖ Cum îți poți valorifica experiența Erasmus chiar și după finalizarea ei? 

Mobilitatea Erasmus, ca orice alt tip de mobilitate internațională, de altfel, îți oferă o 

experiență unică, ce te ajută să te dezvolți atât pe plan personal, cât și profesional. Deschiderea mai 

mare față de viitoare oportunități, încrederea de sine sporită și maturitatea sunt câteva dintre calitățile 

pe care este foarte probabil să le dobândești odată cu mobilitatea ta Erasmus, iar odată ajuns/ă acasă 

dorința de a continua să te dezvolți nu se va opri. În acest sens îți poți continua Erasmus-ul acasă, 

începând activitatea de voluntariat în ESN și să ajuți tinerii străini care vin în București, să încurajezi 

tinerii care studiază în România să plece și ei în mobilități internaționale.  

Odată cu o astfel de experiență, există mari șanse să devii un cetățean mai responsabil, 

proactiv, care își cunoaște mai bine drepturile și obligațiile de cetățean european (pe parcursul 

mobilității vei descoperi care sunt acestea, dat fiind că vei trăi într-o țară nouă), vei deveni conștient/ă 

de valorile europene și vei putea ulterior să le promovezi, prin voluntariat, prin aplicarea pentru alte 

programe, interesul sporit pentru multiculturalism/istorie/egalitatea în drepturi etc, în funcție de 

experiența pe care o vei trăi și interesele tale de bază, bineînțeles. 

Pe plan profesional, pentru că o astfel de experiență aduce mari beneficii și din acest punct de 

vedere, este indicat să menționezi despre mobilitatea ta în CV. Datorită mai multor factori, precum: 

faptul că ai învățat și susținut examene într-o limbă străină, că te-ai descurcat singur într-o țară nouă, 

ai interacționat cu persoane de naționalități, culturi diferite și că ai luat contact cu un alt tip de 

învățământ, sunt doar câteva dintre motivele pentru care șansele să-ți găsești mai ușor un loc de muncă 

cresc. 

Totodată, alegerea unui viitor program de studii într-o limbă străină sau într-o țară străină va 

deveni o variantă mult mai ofertantă decât ar putea părea acum și cu siguranță îți va aduce și mai 

multe avantaje atât personal, dar mai ales profesional. 
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Testimoniale 

 

Liviana Strambeanu  

Mobilitate Erasmus+ pentru studii în Bologna, 

Italia (2020) 

Am ales sa particip la o mobilitate 

Erasmus+ deoarece mi-am dorit sa experimentez 

un sistem academic diferit și sa am acces la mai 

multe resurse pentru cercetare. Mi-am propus să-

mi diversific anii de studenție din punct de vedere 

academic, dar și sociocultural. Întrucât călătoritul 

și învățarea limbilor străine sunt principalele mele 

pasiuni, am privit mobilitatea Erasmus+ ca pe o 

oportunitate de a-mi îmbunătăți abilitățile de 

comunicare și, totodată, de a descoperi cultura țării gazda prin limba, arta și locurile sale. Pot spune 

ca am fost motivată și de apartenența mea la Erasmus Student Network. M-am alăturat organizației 

cu ceva timp înainte de mobilitate și am putut relaționa constant cu studenții internaționali veniți în 

București, însă mi-am dorit sa am parte de internaționalizare și în alt mediu decât cel cu care eram 

obișnuită. 

Reflectând asupra mobilității mele, realizez ce impact mare a avut. Academic vorbind, am 

participat la cursuri interactive, care au inclus proiecte de echipa, simulări și dezbateri, chiar dacă în 

mediul online, având in vedere contextul pandemic. Mulțumită acestor cursuri, mi-am putut contura 

planurile pentru finalizarea studiilor și, ulterior, pentru inițierea parcursului meu profesional. Am 

dobândit cunoștințele necesare pentru a mă orienta către o tema de cercetare pentru lucrarea de licență.  

Mai ales în prima parte a stagiului, am reușit să-mi îndeplinesc obiectivul de a călători in cat 

mai multe orașe apropiate. Am continuat, însă, să mă conectez cu țara gazdă și cultura acesteia și 

ulterior, prin intermediul unui curs comprehensiv de limba italiană.  

Deoarece mobilitatea mea s-a desfășurat în primul semestru al anului 2020, contextul nu a 

fost deloc unul favorabil, adăugând la provocarea pe care Erasmus+ o reprezenta deja. Am învățat să-

mi gestionez bugetul și timpul, dar și să mă îngrijesc de starea mea fizică și emoțională, toate pe timp 

de pandemie.  
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Ca urmare a mobilității mele, mi-am crescut gradul de adaptabilitate la medii noi și situații 

neprevăzute, mi-am însușit metode creative de învățare, am îmbunătățit modul in care relaționez cu 

cei din jur și am devenit mai încrezătoare în abilitățile proprii.  

 

Mădălina Nichita 

Mobilitate Erasmus+ pentru studii în Gdansk, 

Polonia (2017) și Braganca, Portugalia 

(2018) 

Decizia de a aplica pentru o mobilitate 

Erasmus s-a datorat în primă instanță 

curiozității și dorinței de a avea o gamă variată 

de experiențe academice și personale, care să 

mă ajute să evoluez și să mă descopăr. 

Reflectând acum la cele 5 luni 

petrecute în prima mobilitate Erasmus, pot spune că din punct de vedere academic a fost o experiență 

mult peste așteptările mele, care mi-a trezit interesul pentru noi materii, la care am descoperit că 

excelez și datorită cărora am  ales mai departe programul de masterat. Totodată, m-am adaptat la un 

stil diferit de predare, mai interactiv, am învățat să lucrez în echipă și să îmi pun amprenta pe 

proiectele de cercetare realizate, să gândesc critic. Am reușit să depășesc barierele lingvistice, teama 

de a vorbi în public și am devenit mult mai încrezătoare în mine. Mentalitatea mea s-a schimbat 

enorm, iar locurile pe care le-am vizitat îmi vor rămâne mereu amintiri plăcute și oamenii pe care i-

am cunoscut, prieteni. 

Cea de-a doua mobilitate s-a dovedit a fi o experiență total diferită de prima, din care am avut 

noi lucruri de învățat, iar adaptabilitatea căpătată din prima mobilitate a făcut ca în cea de-a doua să 

mă focusez pe lucrurile pe care nu am reușit la fel de mult în prima, cum ar fi socializarea 

interculturală și înțelegerea culturii locale mai profund. 

Deși diferite, ambele experiențe au cuprins provocări, din punct de vedere academic, cultural 

și social, însă cu siguranță emoțiile și frica de nou nu au lipsit. Diversitatea culturală, diferențele din 

sistemul de învățământ și necesitatea de a mă descurca singură au avut un impact pozitiv asupra 

personalității mele și au creat o deschidere mai mare către noi oportunități, către voluntariat (devenind 

voluntar ESN încă după finalizarea primei mobilități), către relații internaționale, public speaking, o 

mai bună înțelegere a multiculturalității, iar lista ar putea continua până la viitoare mobilitate. 
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Andreas Wahl-Lupu 

Mobilitate Erasmus+ pentru studii în Brescia, Italia 

(2016)  

Erasmus este cea mai vie amintire din 

perioada studenției mele. Am întâlnit atât de multe 

provocări, situații și oameni, cât pentru o poveste. O 

să vă ofer un mic fragment.  

Mobilitatea mea Erasmus pentru studii a 

început cu foarte multe frici și preocupări 

administrative. Ajuns odată la destinația mea, am 

avut senzația că sunt singur printre străini. Locuiam într-un cămin în centrul orașului, nu știam pe 

nimeni.  Ceilalți studenți erau și ei străini printre străini. La început reușeam să conversăm într-o 

engleză mai curând mimată decât vorbită. În scurt timp au început să vină studenții locali, cursurile 

și evenimentele pentru studenți. Cea mai bună strategie a fost să încerc să mă integrez în toate 

grupurile unde se desfășurau activități, fie că era vorba de evenimente sociale sau academice. 

Devenise din ce în ce mai plăcut. 

Trăiam într-un oraș construit încă din antichitate și cu o istorie bogată, castel fortificat și 

duomo. Avem în apropiere mari atracții turistice, lacurile Como și Garda, Verona, Milano, Venezia 

si Bergamo. Am reușit să mă bucur în mare parte de nordul Italiei, dar să ajung și la Firenze. 

Universitatea era parcă cumva desprinsă din viitor pentru mine, care eram obișnuit cu 

experiența din România. Erau săli de studiu și lectură, biblioteci ale universității în tot orașul. Aveam 

ajutor din partea studenților locali, împărțeam notițe cu ceilalți colegi Erasmus, profesorii ne ajutau 

să înțelegem. Faptul că trăiam la cămin, a făcut rostul mai ușor pe plan academic.  

Oamenii, diversitatea culturală pe care am întâlnit-o acolo, m-au eliberat de niște învățăminte 

rurale culese din copilărie. Cel mai fericit sunt pentru că am reușit să empatizez cu alți oameni și am 

crescut. Am revenit în România un om mai puternic, dar mai blând cu ceilalți și cu mine. După 4 ani, 

povestea mea continuă, iar eu sunt tot Erasmus. 

 


