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HOW-TO-ERASMUS, STEP BY STEP
A GUIDE FOR STUDENTS – FIELDS OF STUDY SCIENCE AND
TECHNOLOGY
Let the Erasmus journey begin!

ERASMUS PAS CU PAS
UN GHID PENTRU STUDENȚI – DOMENIILE ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE
Să înceapă aventura Erasmus!
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Felicitări pentru alegerea Erasmus și pentru selecție!

Deschiderea internațională constituie una din prioritățile prin care UMFST G.E. Palade Tg. Mureș a
înțeles să-și valorifice atuurile și vizibilitatea internațională. Toate facultățile universității – Facultatea de
Medicină, Facultatea de Medicină în limba engleză, Facultatea de Medicină Dentară, Facultatea de
Farmacie, Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației, Facultatea de Științe și Litere ”Petru Maior”,
Facultatea de Economie și Drept – beneficiază de un număr impresionant de acorduri inter-universitare
în cadrul Programului Erasmus+, oferind, astfel, studenților posibilitatea de a-și găsi destinația potrivită
pentru mobilitatea Erasmus de studiu.
Indiferent că sunteți studenți la Medicină, la Medicină Dentară, la Farmacie, la Inginerie, Științe și
Litere ori Economie și Drept, nu veți regreta experiența Erasmus!

Mobilitatea Erasmus presupune anumite proceduri administrative, explicate în acest document.
Așadar, ca să puteți fi gata de plecare în mobilitate, trebuie să:


contactaţi Biroul Erasmus+ din universitate și să confirmați semestrul/semestrele pentru care
ați optat în vederea efectuării mobilității.
Contact Biroul Erasmus+: camera R16, str. N. Iorga nr. 1, tel. 0265-250 142
veronica.zaharagiu@umfst.ro



așteptați și să primiți e-mailul din partea Biroului Erasmus+ care să vă confirme faptul că
mobilitatea voastră a fost anunțată universității partenere pentru care ați fost selectați (official
nomination of home university). Anunțul oficial se face de către Biroul Erasmus+ și nu de către
student, deoarece universitatea parteneră are nevoie de garanţia instituţională pentru
acceptarea studenţilor, fiind cunoscut faptul că mobilitatea implică responsabilitatea
recunoaşterii academice, exceptărilor de taxe etc;



în acest timp, consultaţi materialele privind universitatea în care mergeţi: pagina web, programul
de studii, posibilităţi de cazare;
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consultați site-ul universității partenere pentru a obţine informaţii privind procedura de
înscriere acolo, în calitate de studenți Erasmus. Dacă site-ul nu vă oferă suficiente informații sau
aveți întrebări suplimentare, consultați Biroul Erasmus+ al UMFST G.E. Palade Tg. Mureș sau
contactaţi direct (e-mail, pagina web) universitatea unde mergeţi (Biroul Erasmus) pentru a
obţine informațiile dorite. Termenele limită pentru trimiterea documentelor de înscriere la
universitatea parteneră trebuie respectate întocmai; nu se pot trimite documente după acele
termene-limită.
Înainte de a apăsa Send/ Submit sau orice alt buton care vă finalizează aplicația on-line, puteți
cere ajutorul Biroului Erasmus+ de la UMFST G.E. Palade Tg. Mureș pentru a vă asigura că ați
completat totul bine. Dacă aplicația are nevoie de semnăturile universității de acasă, printați
documentul și duceți-l la semnat.
Dosarul vostru Erasmus de la Biroul Erasmus+ al UMFST G.E. Palade Tg. Mureș trebuie să conțină
o copie a actelor voastre trimise pentru înscrierea la universitatea parteneră, așa că faceți Print
Screen, printați, salvați, trimiteți sau duceți apoi la birou actele necesare.



stabiliţi, cu ajutorul responsabilului Erasmus din facultate (decanul facultății voastre),
cursurile/programul de practică pe care le/îl veţi urma acolo. În acest mod, se asigură şi o
deplină recunoaştere a stagiului. Completaţi formularul Erasmus Learning Agreement for
Studies/Traineeship (același pe care ați făcut propunerea pentru programul de studiu/practică
inițial), având în vedere respectarea numărului de credite: 30 ECTS pentru un semestru, 60 ECTS
pentru un an academic și duceți-l la semnat Decanului facultății voastre. Dacă universitatea
parteneră are propriul formular de L.A., se completează (și se duce la semnat) și acela.



solicitaţi scrisoarea de acceptare (invitaţia), prin e-mail sau un e-mail cu datele exacte ale
mobilității voastre (from…to…). Grantul vostru Erasmus se poate calcula doar pornind de la
această scrisoare și perioada specificată de ea, așa că trimiteți-o Biroului Erasmus+ al UMFST
G.E. Palade Tg. Mureș de îndată ce o primiți.

 așteptați și primiți un e-mail din partea Biroului Erasmus+ al UMFST G.E. Palade Tg. Mureș care

vă anunță că puteți merge la birou pentru a vă semna contractul financiar. Nu uitați, Biroul
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Erasmus+ vă poate face contractul financiar doar după ce știe care sunt datele mobilității voastre
(adică după ce ne trimiteți scrisoarea de invitație).
 îndepliniți formalitățile de obținere a vizei, dacă este cazul (pentru studenții care nu au cetățenie

română și sunt înmatriculați la UMFST G.E. Palade Tg. Mureș).
 căutați cazare pentru perioada de mobilitate. Dacă universitatea parteneră oferă loc în cămin și

vreți să stați în campusul lor, vedeți care este procedura de înscriere și urmați-o. Dacă optați
pentru cazare privată, căutați ceva ce vi se pare potrivit pentru voi. Puteți apela și la sprijinul
asociațiilor locale ESN (Erasmus Student Network).
 căutați bilete de transport. Ele nu se decontează separat, însă va trebui să le aduceți, în original,

la întoarcerea din mobilitate. În cazul în care mergeți cu autoturismul personal, veți aduce
bonurile de combustibil.
 duceți Biroului Erasmus + scrisoarea de garanție, în original. După semnarea contractului

financiar, primiți un exemplar original, însoțit de un model pentru declaraţia notarială de
garanţie care trebuie făcută de unul dintre părinții studentului, în care se prevede returnarea
grantului în cazul nerespectării contractului.
 aduceți la Biroul Erasmus+ o copie a asigurării medicale (Cardul European de Sănătate de la Casa

de Asigurări de Sănătate sau asigurare privată). Studenții care au mobilități de traineeship
trebuie sa aducă și o copie a asigurării de răspundere civilă față de terți și de accident.
 deschideţi un cont bancar la Banca Transilvania, în lei şi valută. Trebuie să aduceți la Biroul

Erasmus o copie a documentului primit de la banca privind numărul contului vostru (”Listă IBANuri”). Trebuie să cereți băncii și un card internațional pentru euro, alimentat de contul vostru în
euro. Îl veți folosi pentru a avea acces la grantul Erasmus în timpul mobilității. Puteți solicita și
serviciul de internet banking, care vă va permite verificarea contului în timpul mobilității
(verificați la bancă dacă acesta presupune un abonament lunar și decideți dacă vreți să
beneficiați de acest serviciu).
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Este posibil ca grantul Erasmus să nu vă acopere toate cheltuielile din timpul mobilității, caz în
care va trebuie să folosiți fonduri proprii. Suma de bani acordată (grantul Erasmus) reprezintă
un sprijin financiar. Nu ezitați, așadar, să faceți economii înainte de plecare, să cereți sprijinul
familiei ori chiar să folosiți propriile venituri (salarii, burse).


completați, la Biroul Erasmus+ declarația privind evitarea dublei finanțări;



faceți evaluarea OLS (platforma Online Linguistic Support), pentru care primiți un e-mail cu
licența pentru logarea pe platformă (din partea sistemului OLS). Evaluarea se face pentru limba
străină pe care o veți folosi cu precădere în mobilitate.

 veniți la Biroul Erasmus+ înainte de plecare, pentru a vă lua actele pentru mobilitate (și rămas

bun de la noi  )
Nu este admisă întoarcerea înainte de încheierea mobilității deoarece aceasta atrage după sine
returnarea grantului; situaţiile de forţă majoră sunt aprobate în mod excepţional de Agenţia
Naţională.
La întoarcerea în ţară, trebuie să veniți în termen de 10 zile la Biroul Erasmus cu actele din
documentul ”Listă acte necesare la întoarcerea în țară după mobilități ERASMUS”, pe care îl primiți la
plecarea în mobilitate.

