
PREZENTARE 
PROGRAM ERASMUS+

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI



CE ESTE PROGRAMUL ERASMUS+?

- program al UE

- buget 2014-2020 - 14,7 mld euro 

- buget 2021-2027 – 26,27 mld 
euro 

- sprijină educația, formarea, 
tineretul și sportul 

- mobilități de studii și practică 
în străinătate

- achiziție de noi competențe 
comunicaționale, lingvistice, 
interculturale și nontehnice



OBIECTIVE

reducerea șomajului, în
special, în rândul tinerilor

promovarea învățământului, 
în special în domeniul

noilor competențe cerute
pe piața muncii

încurajarea participării
tinerilor la viața

democratică europeană

sprijinirea inovării, 
cooperării și reformei

reducerea

abandonului școlar

promovarea cooperării și
mobilității cu 

universități/instituții
partenere din și ale UE



CONDIȚII

• student al UDJG (L,M,D)

• rezultate academice bune și foarte bune în semestrul
1 (anul 1 licență) sau în anul universitar anterior

• perioadă maximă de mobilitate per ciclu de studii: 12 
luni (24 luni - specializarea Medicină)

• fără debite restante în evidențele UDJG



AVANTAJE

recunoașterea  
integrală a perioadei 

de mobilitate și a 
creditelor obținute

școlarizare gratuită la 
universitatea gazdă

grant: 470-720 
euro/lună, în funcție 
de tipul mobilității și 

țara gazdă

păstrarea statutului 
de student bursier al 

UDJG



AVANTAJE

sprijin financiar suplimentar (top-up de 200 
euro/lună) în cazul mobilităților de studii 
pentru studenții din medii dezavantajate

dobândirea de noi competențe 
comunicaționale, lingvistice, interculturale 
și non-tehnice

sprijin financiar suplimentar pentru studenții 
cu nevoi speciale (bursă medicală), în funcție 
de recomandările din referatul medical

observarea și experimentarea directă a unui 
context educațional, social și multicultural 
diferit



IMPORTANT
În cazul mobilităților de studii, sprijinul financiar suplimentar de 200 
euro/lună se acordă, în condițiile prevederilor Metodologiei UDJG de 
acordare a burselor:

• studenților de cetățenie română (beneficiari de bursă socială sau cu 
dosar eligibil depus la facultate)

• studenților cu statut de refugiat

• studenților aflați în evidența unităților medicale cu bolile menționate la 
art. 30, alin 1 lit. b) din Metodologie

• studenților UDJG din Republica Moldova și studenților internaționali 
(dosarul se depune la Biroul Erasmus)



MOBILITĂȚILE ERASMUS+ ÎN CONTEXTUL 
PANDEMIEI SARS-COV-2

1. Mobilități în format FIZIC – studentul urmează cursurile online/mixt din țara 
gazdă. Se finanțează și se recunoaște întreaga perioadă.

2. Mobilități în format BLENDED – studentul începe mobilitatea în format virtual
(urmează cursurile univ. gazdă din țara de origine), urmând ca, atunci când 
restricțiile de circulație permit, să se deplaseze fizic în țara gazdă. Se 
recunoaște întreaga perioadă, dar se finanțează doar perioada în care 
studentul se află în țara gazdă.

3. Mobilități în format VIRTUAL – studentul urmează cursurile univ. gazdă din țara 
de origine. Mobilitatea se recunoaște, dar nu se finanțează.



DOCUMENTE
ÎNSCRIERE 

SELECȚIE

Completarea formularului online 

disponibil la: 

https://forms.gle/F2XfKPd1uRYpYd3d6



PROCEDURA 
DE 

SELECȚIE

Selecţia are loc la nivel de universitate. 

Studenții sunt ordonați descrescător după 
rezultatul academic pentru semestrul (pentru 
anul 1) / anul universitar anterior. 

Media ponderată cu credite trebuie să fie mai
mare de 5,00.

Candidații vor fi declarați selectați (titulari și 
rezerve) în limita numărului de mobilități pentru 
studenți din acordurile bilaterale și în limita 
fondurilor financiare disponibile. 



PROCEDURA 
DE 

NOMINALIZARE 
ȘI 

APLICARE

• Biroul Erasmus (BE) nominalizează studentul 
selectat către universitatea gazdă.

• Studentul completează și semnează Learning 
Agreement (LA) (Contract de Studii) for studies/ 
traineeships împreună cu coordonatorul academic.

• BE trimite documentele universității gazdă.

• BE primește de la universitatea gazdă 
invitația/scrisoarea de acceptare și LA-ul semnat.

• BE întocmește Contractul Financiar.

• BE ajută studentul să se pregătească pentru 
plecarea în mobilitate.



CONTACT

www.ugal.ro/relatii-
internationale/progra

mul-erasmus
erasmus@ugal.ro 0756 063 672

Facebook 
@erasmusudjg

Instagram 
@erasmus_udjg

Str. Domnească 
nr. 47, 

800008 Galați


