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Selectia studentilor Erasmus are loc conform Procedurii de lucru PL – 106 unde sunt descrise regulile
unitare si explicite privitoare la modalitatea de selectie a studentilor pentru/din Universitati ale
Statelor Non-UE, in vederea realizarii programului de mobilitati de studiu si plasament Erasmus.
Aceasta 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-à-vis de Rectorat) până la data de 20 iunie 2019.
Cererile vor fi depuse la secretariatele Facultăților anterior acestei date și vor cuprinde opțiunile de
mobilitate.
Interviul va avea loc la o data care se va comunica ulterior.

Criteriile de selectie si calculul de punctaj
Pentru studenţi:

PUNCTAJUL GENERAL = A + B + C + D

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)
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 străini trebuie să
depună la dosar şi Certificatul de Inregistrare (dreptul de rezidenţă înregistrat pe teritoriul
României).
 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
 foşti beneficiari ai unui stagiu de studiu în generaţiile anterioare de programe Socrates şi LLPErasmus, 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;
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)
(d) Recomandare din partea unui cadru didactic care colaboreaza direct cu studentul
(e) Cerere catre Decanul Facultatii care va contine si optiunea de mobilitate a candidatului
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.
Nota:
Cuantumul lunar al stagiilor de studiu Erasmus+
stabilit la nivel național de către ANPCDEFP conform Ghidului Erasmus+ 2018
Conform Apelului Naţional la Propuneri de Proiecte din 2018, Ghidul de finanţare al programului şi
regulile de finanţare, pentru studenţii care efectuează o mobilitate de studiu, granturile lunare sunt
fixate în funcţie de ţara de destinaţie astfel:
Pentru studenţii care efectuează o mobilitate de studiu sau de plasament subzistenţa pentru
mobilităţile din România către ţara parteneră este de 700 Euro/lună la care se adaugă suma echivalentă
pentru transport conform tabelului de mai jos.
Pentru studenţii care efectuează o mobilitate de studiu sau de plasament subzistenţa pentru
mobilităţile din ţara parteneră către România este de 800 Euro/lună la care se adaugă suma echivalentă
pentru transport conform tabelului de mai jos.
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Transport
În plus, studenții care se deplasează către/vin din țări partenere vor primi următoarele sume
suplimentare, care să îi ajute să își acopere cheltuielile de deplasare:
Distanţe parcurse
Între 10 şi 99 km
Între 100 şi 499 km
Între 500 şi 1999 km
Între 2000 şi 2999 km
Între 3000 şi 3999 km
Între 4000 şi 7999 km

Sumă
20 eur per participant
180 eur per participant
275 eur per participant
360 eur per participant
530 eur per participant
820 eur per participant

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.
Deplasarea pentru mobilitatile de studiu poate avea loc din semestrul 1 (Octombrie 2019), iar pentru
mobilitatile de plasament in vara anului 2019 sau pana in 31.07.2020.

Prof. Dr. Monica HĂNCIANU
Prorector Relații Internaționale

Mihaela Vacariu Sirotta
Secretar Biroul Erasmus +
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