
 

 

 

  
 

 
Str. Domnească nr.47, cod poştal 800008, Galaţi, România, Tel.: +40 336 130 109,  Fax: +40 236 461 353,  E-mail: rectorat@ugal.ro, Web: www.ugal.ro 

   

    

 

CARTA STUDENTULUI ERASMUS+ 

 

Această Cartă evidenţiază drepturile şi obligaţiile dvs. şi vă arată ce aşteptări puteţi avea din partea instituţiilor 

care vă trimit şi primesc, la fiecare pas al experienţei dvs. Erasmus+. 

 

 Instituţiile de învăţământ superior care participă în Programul Erasmus+ s-au angajat să respecte principiile Cartei Erasmus 

pentru Învăţământ Superior, pentru a facilita, sprijini şi recunoaşte experienţa dvs. în străinătate. 

 Dumneavoastră, trebuie să vă angajaţi să respectaţi regulile şi obligaţiile din Contractul dvs. Financiar Erasmus+, pe care l-aţi 

semnat cu instituţia dvs. de trimitere. 

 The Erasmus+ Student and Alumni Association (ESAA) vă oferă o gamă de servicii pentru a va ajuta înainte, în timpul şi 

după experienţa dvs. în străinătate. 

I. Înainte de perioada dvs. de mobilitate 

 Odată ce aţi fost selectat ca student Erasmus+, aveţi dreptul de a primi îndrumare privind instituţiile sau intreprinderile partenere 

unde dvs. vă puteţi derula perioada de mobilitate şi activităţile pe care dvs. le puteţi desfăşura acolo. 

 Dvs. aveţi dreptul de a primi informaţii privind sistemul de notare utilizat în instituţia care vă primeşte, ca şi informaţii privind 

încheierea asigurării şi găsirea cazării, precum şi obţinerea vizei (dacă este necesară). Puteţi găsi punctele de contact şi 

sursele de informare relevante în acordul inter-instituţional semnat între instituţia care vă trimite şi instituţia care vă primeşte. 

 Dvs. veţi semna un Contract Financiar (chiar dacă nu veţi primi un sprijin financiar din fondurile UE). Dacă dvs. sunteţi 

înscris/înscrisă într-o instituţie de învăţământ superior dintr-o Ţară a Programului, dvs. veţi semna Contractul dvs. Financiar cu 

instituţia dvs. de trimitere. Dacă dvs. sunteţi înscris/înscrisă într-o instituţie de învăţământ superior situată într-o Ţară Parteneră, 

dvs. puteţi semna Contractul Financiar fie cu instituţia care vă trimite, fie cu instituţia care vă primeşte, în funcţie de 

aranjamentele dintre cele două instituţii. În plus, dvs. veţi semna un Acord de Învăţare (Learning Agreement) atât cu instituţia 

care vă trimite, cât şi cu instituţia/intreprinderea care vă primeşte. Pregătirea minuţioasă a Acordului dvs. de Învăţare este 

crucială pentru succesul experienţei dvs. de mobilitate si pentru a asigura recunoaşterea perioadei dvs. de mobilitate. Acordul 

dvs. de Învăţare stabileşte detaliile activităţilor dvs. planificate în străinătate (incluzând creditele care trebuie obţinute şi care vor 

conta pentru obţinerea diplomei de absolvire a ciclului dvs. de studii). 

 După ce aţi fost selectat, dvs. veţi efectua o evaluare lingvistică on-line (dacă aceasta este disponibilă în raport cu limba 

principală de predare/muncă în străinătate), care va permite instituţiei care vă trimite să vă ofere cel mai adecvat sprijin 

lingvistic, dacă este necesar. Dvs. ar trebui să profitaţi din plin de acest sprijin pentru a vă îmbunătăţi competenţele dvs. 

lingvistice la nivelul recomandat de instituţia care vă primeşte. 

II. În timpul perioadei dvs. de mobilitate 

 Dvs. ar trebui să profitaţi din plin de toate oportunităţile de învăţare disponibile la instituţia/intreprinderea care vă primeşte, 

respectând, în acelaşi timp, regulile şi regulamentele acesteia, şi să depuneţi eforturi pentru a obţine cele mai bune rezultate la 

toate examenele sau alte forme de evaluare. 

 Instituţia/intreprinderea care vă primeşte se angajează să vă trateze la fel ca şi proprii studenţi/angajaţi, iar dvs. trebuie să faceţi 

toate eforturile necesare pentru a vă încadra în noul dvs. mediu. 

 Dvs. puteţi beneficia de o reţea de mentori şi prieteni acolo unde sunt disponibile la instituţia/intreprinderea care vă primeşte. 

 Instituţia care vă primeşte nu vă va cere să plătiţi taxe pentru tutorat, inscriere, examinare sau pentru acces la laboratoare sau 

biblioteci în timpul perioadei dvs. de mobilitate. Totuşi, vi se pot cere taxe mici, ca şi studenţilor locali, pentru costuri precum 

asigurare, asociaţii ale studenţilor şi utilizarea de material şi echipament pentru studiu. 

 Bursa sau împrumutul dvs. ca student din ţara dvs. de origine trebuie să fie menţinute în timp ce dvs. sunteţi în străinătate. 

 Dvs. puteţi solicita modificări la Acordul dvs. de Învăţare numai în circumstanţe excepţionale şi până la termenul limită stabilit 

de instituţia care vă trimite şi instituţia care vă primeşte. Dvs. trebuie să vă asiguraţi că aceste modificări sunt validate atât de 

instituţia care vă trimite, cât şi de instituţia/intreprinderea care vă primeşte într-o perioadă de două săptămâni după ce solicitarea 

dvs. a fost înaintată şi să păstraţi copii ale aprobării din partea celor două instituţii. Orice solicitare de a prelungi durata perioadei 

dvs. de mobilitate trebuie înaintată cu cel puţin o lună înainte de sfârşitul perioadei planificate iniţial. 

III. După perioada dvs. de mobilitate 

 În conformitate cu Acordul dvs. de Învăţare, dvs. sunteţi îndreptăţit să beneficiaţi de recunoaştere academică completă din 

partea instituţiei dvs. care vă trimite pentru activităţile pe care le-aţi realizat în mod satisfăcător în timpul perioadei dvs. de 

mobilitate. 
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- Dacă dvs. studiaţi în străinătate, în termen de cinci săptămâni de la publicarea rezultatelor dvs., instituţia dvs. care 

vă primeşte va trimite o Foaie Matricolă (Transcript of Records) dvs. şi instituţiei dvs. care v-a trimis, prezentând 

creditele şi notele obţinute de dvs. La primirea Foii dvs. Matricole, instituţia dvs. care v-a trimis vă va furniza 

informaţii complete privind recunoaşterea realizărilor dvs. Dacă dvs. sunteţi înscris/înscrisă într-o instituţie de 

învăţământ superior dintr-o Ţară a Programului, componentele recunoscute (de ex. cursuri) vor apare în 

Suplimentul dvs. la Diplomă. 

- Dacă dvs. efectuaţi o mobilitate de plasament (traineeship), instituţia/intreprinderea dvs. vă va da un Certificat de 

Plasament (Traineeship Certificate) care va rezuma activităţile efectuate şi o evaluare. Instituţia dvs. care v-a 

trimis vă va da, de asemenea, o Foaie Matricolă, dacă aceasta este parte a Acordului dvs. de Învăţare. Dacă 

plasamentul nu a fost parte a planului de învăţământ, dar dvs. sunteţi înscris/înscrisă într-o instituţie de învăţământ 

superior dintr-o Ţară a Programului, perioada de mobilitate va fi înregistrată în Suplimentul dvs. la Diplomă şi - 

dacă dvs. doriţi - în Documentul dvs. de Mobilitate Europass (Europass Mobility Document). Dacă dvs. sunteţi 

un proaspăt absolvent al unei instituţii de învăţământ superior dintr-o Ţară a Programului, dvs. sunteţi încurajat să 

solicitaţi Documentul de Mobilitate Europass. 

 Dvs. trebuie să efectuaţi o evaluare lingvistică on-line (on-line language assessment), dacă aceasta este disponibilă în raport cu 

limba principală de predare/muncă în străinătate, pentru a monitoriza progresul dvs. lingvistic în timpul mobilităţii dvs. 

 Dvs. trebuie să completaţi un chestionar pentru a furniza un feedback privind perioada dvs. de mobilitate Erasmus+ la 

instituţia care v-a trimis şi la instituţia care v-a primit, la Agenţiile Naţionale relevante şi la Comisia Europeană. 

 Dvs. sunteţi încurajat/încurajată să împărtăşiţi experienţa dvs. de mobilitate prietenilor dvs., colegilor studenţi, personalului 

din instituţia dvs, jurnaliştilor etc., pentru ca şi alte persoane să beneficieze de experienţa dvs, inclusiv persoanele tinere. 

Dacă dvs. vă confruntaţi cu o problemă: 

- Dvs. trebuie să identificaţi problema în mod clar şi să verificaţi drepturile şi obligaţiile dvs. din Contractul dvs. Financiar. 

- În instituţia care vă trimite şi în instituţia care vă primeşte există persoane angajate al căror rol este să ajute studenţii 

Erasmus+. În funcţie de natura problemei şi momentul la care apare, persoana de contact sau persoana responsabilă de la 

instituţia care vă trimite sau de la instituţia care vă primeşte (sau intreprinderea care vă primeşte, în cazul unei mobilităţi de 

plasament) vor fi în măsură să vă ajute. Numele acestor persoane şi modalităţile de contact sunt specificate în Acordul dvs. de 

Învăţare. 

- Utilizaţi procedurile formale de apel din instituţia dvs. de trimitere, dacă este necesar. 

- Dacă instituţia dvs. de trimitere sau instituţia dvs. de primire nu îşi îndeplinesc obligaţiile stipulate în Carta Erasmus pentru 

Învăţământ Superior sau în Contractul dvs. Financiar, puteţi contacta: 

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale 

Splaiul Independenţei, nr. 313 

Biblioteca Centrală a Universităţii Politehnica Bucureşti, Corp A, etajul 1 

Sector 6, 060042 Bucureşti, România 

Web: http://www.anpcdefp.ro 

 

Pentru mai multe informaţii sau cum puteţi rezolva problema dvs., vă rugăm să contactaţi echipa Erasmus+ (erasmus@ugal.ro) 

Puteţi găsi mai multe informaţii pe ec.europa.eu/erasmus-plus 

Sau să vă alăturaţi conversaţiei pe reţeaua de socializare Erasmus+ 
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