UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE
ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ IAŞI
BIROUL ERASMUS+ - Acţiunea cheie 1
În atenţia participanţilor la selecţie
pentru granturi ERASMUS+ studenţi (studiu şi practică) în anul 2021/2022
Criterii de selecţie şi eligibilitate:
- Să fie înmatriculaţi la cursuri regulate în universitatea noastră (licenţă, master sau
doctorat);
- Să prezinte dosarul pentru selecţie (ex.: CV cu nr telefon si e-mail reale, scrisoare de
intenţie, copie CI, rezultate academice, atestat limbă straină – dacă este cazul, etc);
- Să aibă rezultate şcolare bune;
- Să promoveze, cu rezultate bune, testul de limbă străină.
Doctoranzii de la studiile finanţate cu fonduri europene (proiecte POSDRU sau altele) pot
participa la selecţie, dar NU pot derula mobilităţi Erasmus+ cât timp au finanţare din respectivul
proiect, pentru a evita dubla finanţare;
În cazul mobilităţilor de studiu, studenţii trebuie să fie înscrişi cel puţin în al doilea an de
studii când merg în mobilitate; pentru mobilităţile de plasament această condiţie nu se aplică;
Mobilităţile Erasmus+ trebuie derulate în ţări diferite decât cea de rezidenţă. Studenţii străini
trebuie să depună la dosar şi Certificatul de Înregistrare (dreptul de rezidenţă înregistrat pe teritoriul
României).
Se pot efectua stagii de practică (plasament) de către proaspeţii absolvenţi (se va ţine cont de
durata tuturor mobilităţilor Erasmus+ derulate în cadrul ciclului de studii respectiv, pentru a nu depăşi
cuantumul de 12 luni; exceptand studentii de la Medicina veterinara care pot cumula 24 luni).
Perioada minima a stagiului SMS = 90 zile; SMP = 60 zile.
Finanţarea:
Programul ERASMUS asigură finanţarea parţială a burselor de mobilităţi, solicitanţii
trebuind sa-şi identifice surse suplimentare de finanţare (sponsorizări, venituri proprii etc).
Pentru studenţii care efectueaza o mobilitate de studiu, granturile lunare sunt fixate în funcţie de ţara
de destinaţie. Grantul naţional fixat este de:
Grupurile 1 şi 2 de ţări
Grupul 3 de ţări

Austria, Belgia, Cipru, Grecia, Germania, Finlanda, Franţa, Irlanda, Italia,
Islanda, Liechtenstein, Luxemburg, Norvegia, Malta, Marea Britanie,
Olanda, Portugalia, Spania, Danemarca, Suedia
Bulgaria, Croatia, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, FYRO Macedonia,
Polonia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia.

520
Euro/lună
470
Euro/lună

Se mai adauga încă 200 Euro/lună în următoarele două situaţii:
- pentru mobilităţile studenţilor cu oportunităţi reduse (cei care beneficiază sau îndeplinesc condiţiile
de bursă socială pe durata mobilităţii), în cazul în care au fost selectaţi pentru o mobilitate de studiu;
- pentru mobilităţile de plasament.
Rezultatul selecţiei:
În cazul în care studenţii admişi la cele patru facultăţi totalizează un număr mai mare decât
numărul de locuri finanţate prin contractul financiar dintre ANCPDEFP şi universitate, vor fi selectaţi
în ordinea descrescătoare a punctajului, respectându-se reprezentarea procentuală a numărului de
studenţi din fiecare facultate raportat la numărul studenţilor din universitate ( cca 40% Agricultură,
16% Horticultură, 19% Zootehnie şi 25% Veterinară). În situaţia în care nu sunt suficienţi participanţi
la selecţie din toate facultăţile, pentru a putea atinge procentul pe facultate, se vor redistribui locurile
neocupate ale respectivelor facultăti către facultăţile care au mai mulţi studenţi inscrişi decât procentul
stabilit iniţial, respectând diferenţa procentuală dintre facultăţi;

Studenţii admişi la nivel de facultate, care se încadrează în numărul locurilor finanţate, vor
avea statutul de admis şi la nivel de universitate, dacă nu se depăşeşte procentul de participare a
respectivei facultăţi;
Studenţii admişi la nivel de facultate, dar care nu se încadrează în numărul locurilor finanţate,
vor avea statutul de rezervă la nivel de universitate sau pot deveni studenţi Erasmus “zero grant”.
Există posibilitatea ca rezervele să beneficieze de grant Erasmus doar dacă vor fi renunţări şi/sau dacă
vor fi suplimentări de fonduri, respectând criteriile sus-menţionate.
Lista instituţiilor partenere şi detalii din acordurile bilaterale (numărul de locuri, tipul
mobilităţii, deadline, condiţii etc) se pot afla accesând site-ul programului Erasamus +:
http://www.uaiasi.ro/index.php?lang=ro&pagina=pagini/5_programul_erasmus-plus.html
Pentru o mobilitate de practică se poate alege ca instituţie gazdă orice instituţie de profil cu
personalitate juridică.
Înaintea selecţiei se recomandă consultarea listei şi a detaliilor despre instituţiile partenere de către
viitorii candidaţi.
Informaţii privind criteriile de selecţie şi eligibilitate se gasesc la:
- Avizierul Facultăţilor
- Avizierul Programului Erasmus+
- Site USAMV www.uaiasi.ro – la pagina Erasmus+
- Biroul Erasmus+ al USAMV Iasi, Secretar acţiunea cheie 1 - Veronica Apetrei
- Tel: 0232-407528, e-mail: vape3@uaiasi.ro
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