EuRopean Community Action
Scheme for the Mobility of University
Students — ERASMUS
Obiective ERASMUS
• dezvoltarea dimensiunii europene a

învăţământului superior

Universitatea
Transilvania
din Braşov

Programul
LLP/
ERASMUS

• promovarea unei cooperări intense între

instituţii pentru toate ciclurile de învăţământ
(licenţă, master, doctorat)
• încurajarea mobilităţilor studenţilor, în scopul

PROGRAMUL LIFELONG

consolidării potenţialului lor intelectual şi
educaţional

LEARNING — LLP

• încurajarea mobilităţilor cadrelor didactice,

ACŢIUNEA ERASMUS ÎN

prin dezvoltarea de activităţi didactice de
scurtă sau lungă durată în instituţii din ţări ale
Uniunii Europene, pentru promovarea
dimensiunii europene în studiu şi a
îmbunătăţirii calitative a abilităţilor acestora

Mobilităţi de studii şi de plasament practic
prin acţiunea ERASMUS
Condiţii de participare
• să fii absolvent al primului an de studiu

Universitatea Transilvania din
Braşov
Dovedeşte că eşti cel mai bun!
٭

UNIVERSITATEA

Află cum poţi studia în ţările

TRANSILVANIA DIN BRAŞOV

Uniunii Europene!
٭

Contact
BIROUL PROGRAME COMUNITARE ÎN
DOMENIUL EDUCAŢIEI ŞI FORMĂRII
PROFESIONALE — BPCDEFP

Fii student ERASMUS!
٭

• să nu fi beneficiat anterior de altă mobilitate

Erasmus de studiu/plasament practic (cu/fără
aport financiar din acţiunea Erasmus)
• să ai rezultate bune la învăţătură
• să cunoşti cel puţin o limbă străină, de circula-

ţie internaţională
• să ai cunoştinţe de operare PC
• să fii o persoană dinamică, deschisă la nou,

adaptabilă

Adresa:
B-dul Eroilor Nr. 29, Braşov, România
Clădirea Rectorat, etaj II, camera 205
Tel./fax: 0040-268-473473
E-mail: erasmus@unitbv.ro
www.unitbv.ro/erasmus

Universitatea Transilvania
din Braşov
TE AJUTĂ!

ERASMUS pentru STUDENŢI
Ce înseamnă să fii student
ERASMUS?
• să studiezi o perioadă cuprinsă între 3-10

ERASMUS pentru STUDENŢI

Mobilităţi de STUDIU pentru
studenţi

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

• posibilitatea de a studia într-o instituţie de

învăţământ superior din ţările Uniunii
Europene, începând cu al doilea an de
studiu
• recunoaşterea disciplinelor studiate în

universitatea parteneră, cu condiţia
îndeplinirii obligaţiilor din contractul de
studii
• perioada de studiu este de 3-10 luni
• nu se percep taxe de şcolarizare

Mobilităţi de PLASAMENT
PRACTIC pentru studenţi

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

• posibilitatea de a beneficia de un stagiu

de practică într-o companie/instituţie/
universitate din ţările Uniunii Europene
• recunoaşterea activităţilor desfăşurate,

cu condiţia îndeplinirii obligaţiilor din
contractul de practică

• studiu intens, dar şi distracţie

• perioada de studiu este de 3-12 luni

• noi prieteni din toată lumea

• nu se percep taxe de şcolarizare

• avantaj în inserţia profesională ulterioară

