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 Vă înaintăm alăturat, următoarele documente privind selecţia studenţilor Erasmus+ 
pentru anul univ. 2018 – 2019:  
- lista mobilităţilor studenţeşti (SMS/SMP) prevăzute în Contractul Instituţional 

Erasmus+ pentru anul univ. 2018 – 2019, pe baza acordurilor bilaterale încheiate de 
facultatea dumneavoastră. Conform indicaţiilor Agenţiei Naţionale pentru Programe 
Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP), această listă 
împreună cu criteriile de selecţie trebuie  afişate şi la afişierul fiecărei facultăţi; 

- criteriile generale de selecţie a studenţilor Erasmus+ (facultatea poate adăuga şi 
alte criterii cu condiţia ca acestea să fie menţionate în procesul verbal al selecţiei); 

- modelul de declaraţie de evitare a conflictului de interese; 
- lista documentelor care trebuie incluse obligatoriu în dosarele studenţilor 

selectaţi. 
Numărul total de locuri estimat este de 31 pentru studiu (155 luni) si 15 pentru 
plasament (60 luni).  
Proporţia de principiu de locuri disponibile pe facultăţi este următoarea: 21 SMS + 10 
SMP – arte vizuale şi design, 7 SMS + 3 SMP – Muzică,  3 SMS + 2 SMP – Teatru, 
proporţional cu numarul de studenţi ai facultăţilor. 
 

Selecţia studenţilor 
 Selecţia studenţilor se va face la nivelul fiecărei facultăţi. Vă rugăm ca: 
-  până cel târziu 26 februarie 2018, respectiv 03 martie 2018 (data limită se referă 
strict la selecţia pe mobilităţi de STUDIU, datorită termenelor limită de la universităţile 
gazdă, dosarele pentru PLASAMENT se evaluează pe parcursul anului, în măsura 
depunerii lor), comisiile să prezinte, la Biroul Erasmus+ / Biroul de Relaţii Internaţionale 
următoarele documente, pe baza dosarelor pe care le vor primi: 
- lista studenţilor Erasmus selectaţi care să cuprindă: numele şi prenumele, vârsta, 

anul de studiu la momentul selecţiei, universitatea pentru care a fost selectat, durata 
stagiului, perioada stagiului, domeniul şi nivelul de studiu. Această listă va fi afişată 
obligatoriu şi la afişierul facultăţii precum şi pe site-ul acesteia; 

- lista rezervelor (acolo unde numărul de candidaţi reuşiţi la concursul de selecţie este 
mai mare decât numărul de mobilităţi); 

Notă: Toate aceste liste vor fi însoţite de dosarele studenţilor 
- procesul verbal încheiat în urma concursului de selecţie. A.N.P.C.D.E.F.P. a atras 

atenţia asupra faptului că acesta va fi semnat de toţi membrii comisiei care va fi 
formată din cel puţin 3 persoane (se recomandă ca preşedintele comisiei să fie decanul 
facultăţii); 

- declaraţiile de evitare a conflictului de interese, obligatoriu semnate de toţi 
membrii comisiei de selecţie. 

Toate aceste documente vor fi înaintate Agenţiei Naţionale pentru Programe 
Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.  



  Comisiile de selecţie a studenţilor Erasmus vor fi formate din cel puţin 3 membri 
de la specializări diferite, pentru asigurarea obiectivităţii procesului de selecţie. 
Membrii comisiei vor semna declaraţia de evitare a conflictului de interese. 
 Comisiile de selecţie se aprobă prin Decizia Rectorului.  
  Începând cu anul universitar 2014 nu se mai aprobă redistribuirea 
fondurilor rămase necheltuite atât la studenţi cât şi la cadre didactice (excepţie fac 
prelungirile de stagiu de studiu/misiune de predare), acestea fiind returnate la Agenţie. 
Pentru evitarea acestei situaţii, vă rugăm să aveţi în vedere selectarea rezervelor pentru 
fiecare mobilitate în parte. 
 Selectia din UNAGE a studentilor pentru programul Erasmus+ NU asigura 
acceptarea la universtatea gazda, care se produce in urma aprobarii portofoliului si aplicatiei 
studentului. 
Pentru perioada 2018 – 2019,  
Pentru studenţi care efectuează o mobilitate de studiu, granturile lunare sunt fixate în funcţie 
de ţara de destinaţie astfel: 

Ţara de destinaţie  
 

Nivelul naţional fixat 
al grantului (€/lună)  

Austria, Belgia, Cehia, Cipru, Croaţia, Danemarca, Grecia, Germania, 
Finlanda, Franţa, Irlanda, Italia, Islanda, Liechtenstein, Luxemburg, 
Norvegia, Marea Britanie, Olanda, Portugalia, Slovenia, Spania, 
Turcia, Suedia  

500 

Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, FYRO Macedonia, Malta, Polonia, 
Slovacia, Ungaria.  

450 

 
NOTĂ:  
Pentru studenţii cu oportunităţi reduse (cei care beneficiază de bursă socială sau se califică 
pentru a beneficia), în caz că au fost selectaţi pentru o mobilitate de studiu Erasmus, la 
granturile de mai sus se adaugă 200 Euro/lună.  
Pentru studenţii care efectuează o mobilitate de plasament, la granturile din tabel se adaugă 
200 Euro/lună.  
Cele două tipuri de suplimentare nu sunt cumulative!!   

După încheierea contractului cu  AN.P.C.D.E.F.P. (iulie 2018) se va  cunoaşte exact fondul alocat 

universităţii noastre şi, deci, numărul efectiv de burse.       
    

  Vă rugăm să comunicaţi studenţilor următoarele: 
- grantul Erasmus+ acoperă doar O PARTE din costurile şederii în străinătate. Cu 

caracter informativ vă putem comunica că universităţile vor primi fonduri în anul 2018-
2019 în funcţie de numărul de mobilităţi din anul  universitar 2016 - 2017. 

- înainte de plecarea în străinătate, studentul încheie cu universitatea noastră un contract 
financiar în care se stipulează cuantumul grantului precum şi drepturile şi obligaţiile sale; 

-  plecarea în străinătate se face numai după încheierea contractului de studiu (Learning 
Agreement) sau de plasament (Training Agreement), în care se menţionează clar 
disciplinele care vor fi studiate şi numărul de credite alocate: 60 credite / un an 
universitar, 30 credite / un semestru, 20 credite / un trimestru; 

- perioada de stagiu la universitatea gazdă include obligatoriu şi perioada de evaluare, 
studentul primind la plecare foaia matricolă (transcript of records) cu rezultatele obţinute; 



- studenţii selectaţi vor lua urgent legătura cu persoanele de contact ( menţionate în 
dreptul fiecărei mobilităţi) pentru a trimite formularele de aplicaţie la universităţile gazdă, 
respectând termenele limită; 
Vă mulţumim. 

 
 

PRORECTOR Relaţii Internaţionale, 
COORDONATOR INSTITUŢIONAL ERASMUS+, 
Conf. univ. dr. Florin Grigoraş   

           Întocmit, 

                                               Secretar RI/ Erasmus+, Ing. Felicia Balan 
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LISTA DOCUMENTELOR  
care trebuie incluse în dosarul studentului Erasmus+ 

 
1. – cerere tip de înscriere la concursul de selecţie a studenţilor pentru 

bursă Erasmus+, care conţine şi declaraţia pe proprie răspundere privind 
nivelul de cunoaştere al limbii ţării gazdă / de efectuare a studiilor; 

2.  - adeverinţă student – în special pentru studenţii care sunt în anul IV şi 
vor să efectueze mobilitate de studiu în anul I de master; 

3. scrisoare de intenţie/ proiect de studii (se vor trece toate datele de 
contact: tel., e-mail); 

4. curriculum vitae Europass; 
5. copie după buletin; 
6. testul de limbă (limba ţării pentru care solicită bursa sau o limbă de 

circulaţie internaţională care se utilizează la universitatea gazdă); 
7. recomandarea unui cadru didactic din specializarea studentului; 
8. alte documente solicitate de comisia de selecţie (portofoliu, înregistrare 

audio-video, diplome, premii, etc.). 
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CRITERII GENERALE DE SELECŢIE 
A STUDENŢILOR ERASMUS+ 

 
 
 Pentru a fi selectat ca student Erasmus+, candidatul trebuie să 

îndeplinească următoarele condiţii: 

1. să fie cetăţean al  unei ţări participante la programul ERASMUS+; 

2. să fie înscris într-un program de studii la Universitatea Națională de Arte 

„George Enescu” din Iaşi (student, masterand, doctorand) cand depune 

dosarul de aplicaţie (chiar daca efectueaza mobilitatea ca absolvent); 

3. să fie absolvent al primului an de studiu (la momentul începerii mobilităţii 

de studiu); această condiţie nu se impune studenţilor care aplică pentru 

o mobilitate de plasament sau studenţilor la nivel master;  

4. să aibă rezultate bune la învăţătură, toate examenele din sesiune 

promovate, să nu aibă absenţe; 

5. să fie bun cunoscător al limbii în care sunt predate cursurile la 

universitatea parteneră pentru care solicită bursa sau una din limbile 

europene: engleză, franceză, germană; 

6. să nu fi beneficiat de un alt stagiu Erasmus+ pe acelaşi nivel de studiu; 

studenţii care au beneficiat de o mobilitate de studiu pot aplica doar 

pentru  mobilitate de plasament până la cumularea a 12 luni de 

mobilitate; 

7. să prezinte o scrisoare de intenţie sau proiect de studiu; 

8. să prezinte un curriculum vitae Europass în limba română/engleză; 

9. să îndeplinească orice alte criterii impuse de comisia de selecţie a 

facultăţii de care aparţine (portofoliu, înregistrare audio-video, diplome, 

premii, activităţi extra-universitare, interviu, etc.). 


