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I. Mobilitate de studii (SMS) 

Mobilitățile de studii pot fi acordate pentru perioade cuprinse între 3 luni şi 12 luni. 

Un student poate beneficia de mai multe mobilități Erasmus+, de studii sau de 

practică, dar cumulate, perioadele respective nu pot depăși 12 luni pe ciclul de 

studii.  În cazul specializărilor cu un singur ciclu de studii, cum ar fi medicina și 

medicina dentara (studii de licență de 6 ani), sprijinul Erasmus+ se poate prelungi 

pe o perioadă de maxim 24 de luni. 

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru: Outgoing Students  

 

Q&A 

1. M-ar interesa să aplic la un program de studii pentru o universitate din 

Spania, dar nu ştiu limba spaniolă aproape deloc. Pot aplica dacă mă angajez 

să o învăţ până va începe mobilitatea? 

Evaluarea lingvistică va avea loc până la finalul semestrului în care v-aţi 

depus candidatura. Vă recomandăm să aveţi o listă cu minimum 2-3 

universităţi gazdă şi să includeţi atât universităţi care oferă cursuri în limba 

spaniolă, cât şi în limba engleză sau într-o limbă pe care o cunoaşteţi în 

prezent. În funcţie de numărul de studenţi care vor candida şi de cerinţele 

transmise de universităţile partenere, vom stabili unde vă puteți desfăşura 

mobilitatea. 

 

2. Doresc să fac parte din experiența Erasmus și la universitatea pe care as alege-

o este nevoie de nivelul B2 al limbii franceze. Mă puteți ajuta cu câteva 

informații referitoare la modul de examinare lingvistică? 

Evaluarea lingvistică va avea loc până la finalul semestrului în care v-aţi 

depus candidatura. De obicei, evaluarea constă într-un examen scris care 

cuprinde şi termeni de specialitate din domeniul pe care îl studiaţi. Modul 

în care se desfășoară examinarea și modalitatea de examinare (eseu, test 

grilă, exerciții gramaticale, etc.) este stabilită de fiecare profesor examinator 

în parte. Aceste detalii le veți afla după ce nominalizarea dvs este acceptată 

de universitatea gazdă și luăm legătura cu profesorul examinator. 

https://www.utm.ro/outgoing-students/


 
 

3. Îmi puteţi da mai multe detalii despre caracteristicile scrisorii de intenţie? 

În scrisoarea de intenţie puteţi menţiona motivele pentru care intenţionaţi să 

realizaţi o mobilitate Erasmus, vă puteţi pune în valoare calităţile precizând 

ce vă recomandă pentru această experienţă, precum şi care sunt așteptările 

dumneavoastră şi beneficiile aduse la nivel personal, academic şi 

profesional. 

 

4. Pot aplica pentru o mobilitate Erasmus în primul semestru la o universitate 

și în al doilea semestru la o altă universitate? 

Da, este posibil. Pentru fiecare dintre cele două mobilități semestriale va 

trebui sa depuneți câte un dosar de candidatură în perioada de selecție, 

respectiv un dosar în perioada de selecție din martie pentru semestrul I și un 

dosar în perioada de selecție din octombrie-noiembrie pentru semestrul II.  

 

5. Dacă sunt în mobilitate pentru semestrul I, pot prelungi perioada de 

mobilitate pentru semestrul II? 

Da, este posibila prelungirea perioadei de mobilitate, însă doar cu acordul 

coordonatorului Erasmus din cadrul facultății la care sunteți înmatriculat și 

cel din universitatea gazdă. Dacă vi se aprobă cererea de prelungire a 

mobilității, nu veţi putea beneficia și de scutire de la plata taxei de 

școlarizare aferentă semestrului al doilea, fiecare student UTM beneficiind 

de aceasta scutire doar pentru un singur semestru petrecut în mobilitate 

Erasmus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

II. Mobilitate de practică (SMP) 

 

Mobilitățile de practică pot fi acordate pentru perioade cuprinse între 2 luni și 12 

luni. Un student poate beneficia de mai multe mobilități Erasmus+, de studii sau de 

practică, dar cumulate, perioadele respective nu pot depăşi 12 luni pe ciclul de 

studii. 

 

a. Organizaţia gazdă 

Organizaţia gazdă poate fi: orice organism public sau privat activ pe piața forței de 

muncă sau în domeniile educației, formării şi tineretului. De exemplu, o astfel de 

organizație poate fi: o întreprindere mică, mijlocie sau mare, publică sau privată 

(inclusiv întreprinderile sociale); un organism public la nivel local, regional sau 

naţional; un partener social sau alt reprezentant din domeniul forţei de muncă, 

inclusiv camerele de comerț, asociaţii meșteșugărești/profesionale şi sindicate; un 

institut de cercetare; o fundație; o şcoală/un institut/un centru educaţional (la orice 

nivel, de la învățământul preşcolar la cel secundar superior, inclusiv formarea 

profesională şi educația adulților); o organizație, asociație, un ONG; un organism 

care oferă servicii de orientare profesională, consiliere profesională şi informare, o 

instituţie de învăţământ superior dintr-o ţară participantă la program, care deține 

Carta Erasmus. 

Organizaţia gazdă reprezintă locul unde studentul își va desfășura activitatea de 

practică (ex. Spital, universitate, cabinet de avocatură, cabinet psihologic, companie 

IT, bancă, clinică dentară, etc.). Organizaţia gazdă va semna documentul numit 

Learning Agreement for Traineeship prin care va agrea şi detalia programul de 

practică împreună cu studentul şi coordonatorul Erasmus+ din facultatea în care 

studentul este înmatriculat. 

 

b. Scrisoarea de acceptare  

Este un document care poate avea forma unei scrisori sau a unui email. Expeditorul 

trebuie să fie uşor de identificat (o persoană din organizația gazdă). În cuprinsul 



 
 

acestui document trebuie să regăsim o serie de date despre studentul care este 

acceptat la practică în organizația respectivă (nume complet, facultatea unde este 

înmatriculat, data nașterii) și perioada în care se va desfășura mobilitatea (minimum 

2 luni).  

 

Q&A 

1. Exista un model standard pentru scrisoarea de acceptare? 

Nu. Organizaţia gazdă are libertate în redactarea scrisorii de acceptare. 

Studentul va solicita organizaţiei să menţioneze cel puţin datele menţionate 

anterior. 

 

2. Scrisoare de acceptare trebuie inclusă în dosarul de candidatură pentru 

programul Erasmus sau poate fi adăugată ulterior? 

Recomandăm să aveţi scrisoarea de acceptare în dosar în momentul în care 

îl depuneţi sau o dovadă că sunteţi în discuţii cu o organizaţie. În limita 

locurilor disponibile, se vor accepta şi dosarele fără scrisori de acceptare, 

dar va trebui să prezentați cât mai curând scrisoarea pentru a nu vă pierde 

locul.  

 

3. Studenții din anii terminali se pot înscrie pentru o mobilitate de practică? 

Da. Studenții din anii terminali pot depune candidatura pentru o mobilitatea 

de practică în ultimul semestru de studiu. Deplasarea va avea loc numai 

după susținerea și promovarea examenului de licență/disertație.  

 

4. În ce țară pot pleca pentru o mobilitate de practică? 

Mobilitatea poate avea loc în orice țară membră a Uniunii Europene, plus 

Republica Macedonia de Nord, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Turcia și 

Serbia.  

 



 
 

5. Este realistă data pentru întocmirea dosarului pentru practica de vara până 

la sfârșitul lunii martie? 

Puteți depune dosarul de candidatură și fără scrisoarea de acceptare (a se 

vedea întrebarea 2). Restul documentelor trebuie să se regăsească în dosar. 

Nu putem prelungi perioada de înscriere deoarece riscăm să nu finalizăm 

toate procesele interne până la data de început a mobilității.  

 

6. Este posibilă participarea la selecțiile mobilității Erasmus avand în vedere 

forma de învățământ (ID)? 

Da, studenţii care urmează un program de studiu la distanţă sunt încurajaţi 

în aceeaşi măsură să participe la programul Erasmus+. 

 

7. Este posibilă participarea în sesiunea aceasta din martie, dacă sunt student 

în anul I? 

Da, vă puteți depune candidatura pentru o mobilitate de practică care se va 

desfășura în vara anului 2022 sau pentru o mobilitate de studii pentru primul 

semestrul al anului doi de studiu. Studenții care sunt în anul I nu pot pleca 

într-o mobilitate Erasmus înainte de finalizarea primul an de studii la 

universitatea de origine. 

 

8. Va exista un proces de selecție și mobilitate Erasmus și pentru semestrul 2? 

Da. Pentru o mobilitate Erasmus+ în semestrul 2 se va depune candidatura 

în primul semestru (luna octombrie-noiembrie). 

 

9. Dacă mi-am depus deja candidatura cu o scrisoare de intenție în limba 

română, pot completa dosarul cu o scrisoare de intenție în limba engleză? 

Da, puteți aduce ulterior scrisoarea de intenție în limba engleză.  

 

10. Există o listă cu instituțiile la care putem face practică la vară?  



 
 

Nu există o listă cu instituţiile în cadrul cărora puteţi desfăşura mobilităţile de 

practică, însă vă recomandăm să consultaţi cu atenţie capitolul II (Mobilitate 

de practică (SMP), sectiunea a. (Organizaţia gazdă), unde sunt menționate 

exemple de instituții în care studenții pot desfășura aceste mobilități. Vă 

încurajăm să abordați cu încredere astfel de instituții și să vă exprimați interesul 

de a urma un stagiu de practică sub coordonarea lor, bineînțeles, punându-vă 

în valoare cu ajutorul unui CV și a unei scrisori de intenție. 

 

11. Ce ne asigură organizaţia gazdă? 

Organizaţia gazdă vă pune la dispoziție un loc în care să vă desfășurați 

activitatea de practică și va oferă suport de specialitate din partea 

personalului.  

 

12. Universitățile care apar disponibile în tabelul de pe site-ul UTM pentru a 

studia un semestru pot oferi și stagii de practica? 

Da. Dacă în tabel, în coloana “Număr studenți SMP” este trecut un număr 

diferit de 0, acela este numărul de studenți pe care universitatea respectivă 

îl primește pentru o mobilitate de practică.  

 

13. Câți studenți din fiecare an pot merge? Sau de la fiecare facultate? 

În acest moment Universitatea Titu Maiorescu beneficiază de un număr 

ridicat de locuri pentru mobilitățile Erasmus+ şi încurajăm toți studenții să 

participe la procesul de selecție. 

 

14. Ce ne asigura Erasmus pentru practică? 

O mobilitate de practica Erasmus+ va oferă posibilitatea de a face practică 

într-o organizație din afara României şi să vă desfășurați activitatea într-un 

mediu dinamic și internațional. La finalul mobilitatii aceasta va fi 

recunoscută și echivalată cu practica de specialitate şi această mobilitate, la 



 
 

fel ca și mobilitatea de studii, va fi menţionată în Suplimentul la Diplomă 

pe care-l veți primi după finalizarea studiilor. 

 

15. Există limită de vârstă pentru a participa la o mobilitate Erasmus+? 

Nu există limită de vârstă. La mobilitățile Erasmus+ pot participa toți 

studenții UTM, indiferent de vârstă, cetățenie sau formă de învățământ. 

Singurele restricții de participare sunt impuse de anul de studii: studenții din 

anul I și cei din an terminal nu pot participa decât la mobilitati de practică. 

Se poate depune dosarul pentru o mobilitate de studii pentru semestrul I al 

ultimului an, dar aprobarea de participare la mobilitate depinde de acordul 

coordonatorului Erasmus+ din facultate.    

 


