
 
 

BURSE  DE PLASAMENT ERASMUS  
2019-2020 

 
În cadrul Programului Erasmus+ perioada de plasament se poate desfăşura într-o universitate, spital 
universitar, clinică, cabinet privat în orice ţară a UE sau eligibilă în programul Erasmus+(ex:Turcia).  
Studenții pot identifica noi astfel de locații pentru desfășurarea stagiului de practică.  
Bursa va fi acordată numai în cazul în care se obține o scrisoare de acceptare din partea instituţiei gazdă, 
semnată de şeful departamentului sau al secţiei respective.  
 
Acest tip de mobilitate vizează adaptarea studenţilor la cerințele pieţei de muncă din comunitatea 
europeană şi însuşirea unor cunoştinţe sau abilităţi profesionale și lingvistice. 
Selecția se adresează studenților din anii III, IV și V.  

 
LOCURI DISPONIBILE CONFORM ACORDURILOR ÎNCHEIATE CU UNIVERSITĂȚI 

 
FACULTATEA DE MEDICINĂ 

 

Ţara Universitatea Nr. locuri 
studenţi 

Nr. locuri 
masteranzi/ 
doctoranzi 

Nr. luni 
mobilitate 

Tipul mobilităţii 

BULGARIA 
(in limba 
engleza) 

Medical 
University Sofia 

2 
 

- 
- 

2 Plasament  

CEHIA 
(in limba 
engleza) 

Palacky 
University 
Olomouc 

2 - 2 Plasament  

 
FRANŢA 

Picardie Jules 
Vernes Amiens 

 1 3 Plasament 

LITUANIA  
(in limba 
engleza) 

Kaunas Health 
Science 

2 - 2 Plasament 

 
POLONIA 
(in limba 
engleza) 

Lublin  1 - 2 Plasament  

University of 
Zielona Góra 

1 - 
 

2 Plasament 

Medical 
University 
Bialystok 

3 - 2 Plasament  

SPANIA Valladolid  1 1 2 Plasament  

UNGARIA Szeged 2 - 2 Plasament 

 
FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ 

 

 Ţara Universitatea Nr.locuri 
studenţi 

Nr. locuri masteranzi/ 
doctoranzi 

Nr.luni 
mobilitate 

Tipul mobilităţii 

BELGIA Universite 
Catholique de 
Louvain 

- 2 drd 3 Plasament  

CEHIA 
(in limba 
engleza) 

Palacky University 
Olomouc 

2 - 2 Plasament  

ITALIA 
(in limba 
italiana) 

Universitatea Pavia  1 drd 2 Plasament  

POLONIA (in 
limba 
engleza) 

Universitatea Lublin - 2 drd 2 Plasament  
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FACULTATEA DE FARMACIE 

 

Ţara Universitatea Nr.locuri 
studenţi 

Nr. locuri masteranzi/ 
doctoranzi 

Nr.luni 
mobilitate 

Tipul 
mobilităţii 

LITUANIA  
(in limba 
engleza) 

Kaunas Health Science 1 - 2 Plasament 

 
 

FACULTATEA DE BIOINGINERIE MEDICALĂ 
 

Ţara Universitatea Nr.locuri 
studenţi 

Nr. locuri masteranzi Nr.luni 
mobilitate 

Tipul 
mobilităţii 

FRANTA Universite de Pau et des 
Pays de L’Adour  

1 
 

1 
 

3 
 

Plasament 
   

AUSTRIA University of Applied 
Sciences Graz 
(fiziokinetoterapie) 

1 - 2 Plasament  

POLONIA 
(limba 
engleza) 

Nicolaus Copernicus, 
Torun 
(fiziokinetoterapie) 

1 - 
 

2  
Plasament 

 
 
Selectia studentilor Erasmus are loc conform Procedurii de lucru PL – 97 unde sunt descrise regulile 
unitare si explicite privitoare la  modalitatea de selectie a studentilor in vederea realizarii programului 
de mobilitati de studiu si plasament Erasmus, in cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie “Grigore. 
T. Popa” Iasi. Acesta poate fi consultat pe site-ul www.umfiasi.ro sectiunea Relatii Internationale – 
Erasmus+ Programme. 
 
Calendarul selectiei  
 
Aplicanţii sunt rugaţi să-şi depună dosarul la: Biroul Erasmus (vis-a-vis de Rectorat) până joi, 20 iunie 
2019 ora 12.00. Cererile vor fi depuse la secretariatele Facultăților anterior acestei date și vor 
cuprinde toate opțiunile de mobilitate. 

 
 
Criteriile de selectie si calculul de punctaj 
 
Se va face diferenţiat pentru studenţi şi doctoranzi/ rezidenti, prin însumarea următoarelor categorii 
de puncte, rezultând un PUNCTAJ GENERAL: 
 
Pentru studenţi:       PUNCTAJUL GENERAL = A + B + C + D 
 
Pentru doctoranzi:   PUNCTAJUL GENERAL = A + B + C + D + E + F +G + H 

 
    A  = 10 x Media generală (la studenţi - media generală a anilor absolviţi) 
    B  = 1,5 x (B1 + B2 + B3+ B4) 
            B1 =      2 x Nr. lucrări publicate în ţară (prim autor) 
            B2 =      5 x Nr. lucrări publicate în străinătate (prim autor)  
            B3 = 0.50 x Nr. lucrări comunicate în ţară (prim autor) 
            B4 = 0.75 x Nr. lucrări comunicate în străinătate (prim autor) 
    C  = C1 + C2 + C3 + C4 
            C1 =      1,5 x Nr. lucrări publicate în ţară (coautor) 
            C2 =      4 x Nr. lucrări publicate în străinătate (coautor) 
            C3 = 0,30 x Nr. lucrări comunicate în ţară (coautor) 
            C4 = 0,5 x Nr. lucrări comunicate în străinătate (coautor) 
   D  = 10 x Nr. contracte de cercetare la care este participant  
   E  =   E1 + E2 
             E1 = 20 x Nr. cărţi publicate (prim autor) 

http://www.umfiasi.ro/
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             E2 = 15 x Nr. cărţi publicate (coautor) 
   F  =   25 puncte pentru o facultate absolvită 
   G =   15 puncte pentru masterat absolvit 
   H  =  10 x (Nr.cursuri PU,  şcoli de vară) 
 
 

Conditiile de participare: 
 
 studenţii înmatriculaţi la zi, cetăţeni români, cetăţeni ai altor state. Studenţii trebuie să efectueze 

o mobilitate într-o ţară diferită de cea de rezidenţă. Studenţii străini trebuie să depună la dosar şi 
Certificatul de Inregistrare (dreptul de rezidenţă înregistrat pe teritoriul României), dar nu vor avea 
prioritate la selecţie.  

 în cazul mobilitatilor de studiu, studentii trebuie să fie înscrisi cel puţin în al doilea an de studii; 
pentru mobilitatile de plasament aceasta conditie nu se aplica; 

 
 Studentul să aibă rezultate academice bune în anul universitar anterior (media minim 8) și să fie 

integraliști, să nu aibă restanţe până în ultima sesiune inclusiv trebuie să aibă rezultate academice 
bune şi fără restanţe 

 proaspeţii absolvenţi pot efectua un stagiu de practică (plasament) dacă sunt selectaţi în anul VI (se 
va ţine cont de durata mobilităţilor deja efectuate în cadrul ciclului respectiv, la cuantumul de 12 
luni) 

 un student poate beneficia de stagii de studiu şi de practică la fiecare nivel de studiu (licenţă, 
master, doctorat), însumând  maxim 12 luni de stagiu (studiu + practică) per nivel. 

 foşti beneficiari ai unui stagiu de studiu în generaţiile anterioare de programe Socrates şi LLP-
Erasmus, numai dacă îndeplinesc criteriile sus-menţionate şi cu condiţia ca durata totală a stagiilor 
(Socrates/LLP-Erasmus şi Erasmus+) să nu depăşească 12 luni/ciclu de studii. 

 studentul ERASMUS trebuie să fie înmatriculat la un program de studiu ce conduce la diploma de 
Licenţă, Master sau Doctor la universitatea care oferă disponibilităţile de mobilitate; 

 mobilitatea trebuie să facă parte din schimbul de studenţi propus de universitatea de origine în 
baza Acordului Bilateral semnat cu universitatea parteneră; 

 studentul ERASMUS trebuie să fi dobândit suficientă cunoaştere a limbii în care sunt predate 
cursurile la universitatea parteneră - atestat cu nivel B1/B2(conform acordului incheiat); 

 
Lista documentelor care trebuie sa alcatuiasca dosarul de candidatura al studentului ce doreste sa 
efectueze un stagiu ERASMUS, si anume : 

(a) Scrisoarea de motivare (intentie)  
(b) Curriculum Vitae 
(c) Adeverinta cu media anilor anteriori (de la secretariat) si dupa caz adeverință că beneficiază de 

bursă socială  
(d) Recomandare din partea unui cadru didactic care colaboreaza direct cu studentul 
(e) Cerere catre Decanul Facultatii care va contine si optiunile de mobilitate ale candidatului, in 

ordinea preferintelor 
(f) Atestat oficial pentru nivelul de cunostinte in limba de studiu a universitatii partenere nivel B1 /B2 

(conform acordului incheiat) (de ex: franceza: DALF, engleza: TOEFL, CAMBRIDGE, spaniola: DELE, 
atestat eliberat de catedrele de limbi straine din cadrul Facultatii de Litere de la Universitatea 
"Al.I.Cuza" Iasi sau atestat eliberat de un Centru Cultural al tarii destinatie).  

 
Observatii: 
 
1. Documentele de la punctele (a), (b), (d) se prezinta de catre studentul candidat și in limba de 

studiu a universitatii partenere 
2. Anexarea la dosar a unor atestate, diplome, articole publicate constituie un avantaj pentru 

candidatul respectiv 
3. De asemenea, demonstrarea contributiei studentului la forme de cooperare: pe plan local  la 

nivelul organizatiilor studentesti, interuniversitar la nivel national si/sau european - reprezinta un 
criteriu de departajare. 
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Notă:  
 

Cuantumul lunar al stagiilor de plasament Erasmus+ a fost stabilit la nivel național de către 
ANPCDEFP.  
 

Astfel, cuantumul pentru mobilitățile Erasmus+ de plasament este de: 
- 720 de Euro/lună pentru Austria, Belgia, Cipru, Grecia, Germania, Finlanda, Franţa, Irlanda, 

Italia, Islanda, Liechtenstein, Luxemburg, Norvegia, Malta, Marea Britanie, Olanda, Portugalia, 
Spania, Danemarca, Suedia 
 

- 670 de Euro/lună pentru Bulgaria, Croatia, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, FYRO, Macedonia, 
Polonia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia 

 
 

1. Informatii privind criteriile de eligibilitate se gasesc la: 
- Avizierul  Facultatilor şi Avizierul Relatii Internationale - Rectorat  
- Site UMF www.umfiasi.ro secțiunea Erasmus+ Programme (2014-2020) 
- Biroul Erasmus + al UMF "Grigore T.Popa" Iasi - Secretar  Mihaela  Vacariu  Sirotta,  
Tel: 0232-301602, e-mail: mihaela.sirotta@umfiasi.ro  
  

Listele cu studenţii admişi și rezervă, vor fi afişate pe site-ul Universitatii. 
Funcție de datele limită de trimitere a documentelor la Universitățile la care studenţii au fost selectaţi, 
deplasarea poate avea loc începând cu luna iulie 2019 sau iulie 2020.  
 
 
 
Prof. Dr. Monica HĂNCIANU 
Prorector Relații Internaționale 
 
 
 
 
Mihaela Vacariu Sirotta 
Secretar Biroul Erasmus + 
 
 
 
 
 
 
Afisat la data de 30.05.2019 

http://www.umfiasi.ro/
http://www.umfiasi.ro/RelatiiInternationale/Pages/ErasmusandProgramme(2014-2020).aspx

