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EuRopean Community ActionS for the Mobiliy of University Students – ERASMUS,
este parte a programului comunitar în educaţie LIFELONG LEARNING
PROGRAMME – LLP (2007-2013) şi cuprinde acţiuni destinate cooperării europene
în domeniul învăţământului superior.
Prin ERASMUS este sprijinită dezvoltarea dimensiunii europene a studiilor universitare
şi postuniversitare, programul acoperind toate disciplinele şi domeniile de studiu.
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Ce înseamnă să fii student ERASMUS?

•

•

să studiezi o perioadă cuprinsă între 3-10 luni (maxim un an academic) la o universitate
din ţările Uniunii Europeane

•

studenţii Erasmus nu plătesc taxe de studiu la universităţile partenere

•

să beneficiezi de facilităţile şi tehnologiile avansate ale universităţii partenere

•

să cunoşti un alt sistem de învăţământ, noi tehnici de predare şi învăţare

•

studiile realizate în străinătate sunt în totalitate recunoscute de instituţia de origine a
studentului

•

să cunoşti alte aspecte ale vieţii de student (European Student)

•

să descoperi identitatea naţională a ţării gazdă

•

să-ţi dezvolţi capacităţile de adaptare, de comunicare interculturală şi să-ţi
îmbogăţeşti cunoştinţele

•

contactul cu mentalităţi şi culturi diferite

•

studiu intens, dar şi distracţie

•

noi prieteni din toată lumea

•

avantaj în inserţia profesională ulterioară
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Unde se poate studia? Unde se poate efectua un stagiu de plasament
practic?
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La una dintre universităţile/instituţiile din ţările uniunii europene cu care Universitatea
Transilvania din Braşov a incheiat acorduri bilaterale de colaborare.
Informaţii disponibile la adresa:
http://www.unitbv.ro/erasmus/ACORDURIBILATERALE.aspx

La una dintre universităţile/instituţiile din ţările uniunii europene cu care Universitatea
Transilvania din Braşov a incheiat acorduri bilaterale de colaborare.
Informaţii disponibile la adresa:
http://www.unitbv.ro/erasmus/ACORDURIBILATERALE.aspx

Condiţii de participare la Programul ERASMUS

Condiţii de participare la Programul ERASMUS

Toţi studenţii Universităţii Transilvania din Braşov, cetăţeni români sau cetăţeni ai ţărilor
participante la program sau rezidenţi ai acestor state având statut de apatrizi sau
refugiaţi, cu condiţia îndeplinirii următoarelor criterii de eligibilitate:
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să fii absolvent al primului an de studiu
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să nu fi beneficiat anterior de altă mobilitate Erasmus de studiu/plasament practic
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să ai rezultate bune la învăţătură
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să fii o persoană dinamică, deschisă la nou, adaptabilă
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Dosarul de candidatură se depune la Coordonatorii Erasmus la nivel de facultate. Lista
Coordonatorilor Erasmus, termenele de depunere a dosarelor de candidatură,
documentele necesare, precum şi alte informaţii le puteţi consulta pe site-ul
www.unitbv.ro/erasmus.
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BIROUL PROGRAME COMUNITARE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI ŞI
FORMĂRII PROFESIONALE — BPCDEFP

Adresa:
B-dul Eroilor Nr. 29, Braşov, România
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