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Oportunităţi de studii/stagii de 
practică pentru studenţi

Mobilitatea de credite + 
burse pentru 
studii/stagii de practică

Studii/practică de scurtă 
durată realizate într-o 
universitate din Europa, 
care vor fi recunoscute în 
totalitate la întoarcere la 
universitatea din Moldova.





Beneficiile studiilor peste hotare!

• Experienţă unică de studii în Europa,

• Recunoaşterea creditelor de studii acumulate,

• Dobândirea de cunoştinţe profunde despre Europa şi 
învăţământul superior European,

• Îmbunătăţirea competenţelor lingvistice şi a 
experienţei interculturale,

• Sporirea angajabilităţii prin recunoaşterea studiilor 
peste hotare,

• Schimbul academic de cunoştinţe, idei şi contacte.



Mobilitatea de credite – pe scurt

• Studii/stagii scurte peste hotare recunoscute în 
Moldova,

Mobilitate destinată studenţilor de la: 

 Licenţă, 

 Masterat, 

 Doctorat, precum şi pentru 

 cadrele didactice universitare.



Perioada de studiu -

 Durata studiilor este de la 3 la 12 luni pe ciclu 
de studiu (Licenţă, Masterat şi Doctorat)

 Durata stagiilor de practică - de la 2 la 12 luni!

!!! Studenţii de la facultăţile de 

medicină și arhitectură 

pot avea o durată de studii de până la 24 luni.



• Universitățile din Ţările Partenere, precum Republica
Moldova, pot avea acorduri inter-instituţionale cu 
universităţile din Europa, care prevăd mobilităţi 

• Aceste acorduri definesc:

• Numărul de studenţi care urmează a fi găzduiţi de părţi,

• Disciplinele academice la care poate fi realizată mobilitatea,

• Nivelele de studii la care va avea loc mobilitatea, 

• Recunoaşterea creditelor acumulate.

Mobilitatea de credite – cum lucrează?



Cum se aplică?

•1. Contactează Departamentul Relaţii Internaţionale
din cadrul universității în care îți faci studiile pentru a 
vedea:

• cu ce universități din UE are acorduri de colaborare,

• pentru care programe de studii este deschisă mobilitatea.

•2. Adună dosarul care ți se cere.

•3. Aplică la universitatea ta sau online.



Ce conține dosarul de aplicare? 

(repere orientative, de precizat la Departamentul 
Relații Internaționale)

• Certificat de cunoaștere a limbii străine ;

• Copia carnetului de note;

• Scrisoare de motivare;

• CV;

• Scrisoare de recomandare.

• Alte acte la solicitare



Burse individuale – cât?

Grupuri Grup 1 Grup 2 Grup 3

Suma 900 EURO 850 EURO 800 EURO

Ţări 
destinatare

Danemarca, 
Finlanda, 

Islanda, Irlanda, 
Luxemburg, 

Suedia, Regatul 
Unit, 

Liechtenstein, 
Norvegia

Austria, Belgia, 
Germania, 

Franța, Italia, 
Grecia, Spania, 
Cipru, Țările de 

Jos, Malta, 
Portugalia 

Bulgaria, Croația, 
Republica Cehă, 
Estonia, Letonia, 
Lituania, Ungaria, 
Polonia, România, 
Slovacia, Slovenia, 

fosta Republică 
iugoslavă a 

Macedoniei, Turcia 



Cheltuieli de transport ???  

Distanţa de parcurs 
(tur/retur), km

Euro/participant

100 - 499 180

500 - 1999 275

2000 - 2999 360

3000 - 3999 530

4000 - 7999 820

≥8000 1100

De exemplu: Chişinău - Bucureşti, distanţa directă – 357,84 km,                    
suma acordata – 180 Euro.

Chişinău - Madrid - 2696 km, suma acordată – 360 Euro.



Dacă ai fost acceptat(ă) …

• Înainte de mobilitate primeşti:

• Un „Contract de finanțare" pe durata 
mobilităţii, încheiat între student și instituția din 
Moldova; 

• Un "Contract de studiu" cu programul de studii 
ce trebuie urmat, semnat de către student, 
instituţia din ţara gazdă şi cea din Moldova; 

• "Carta studentului Erasmus+", care stabilește 
drepturile și obligațiile studentului pe perioada de 
studiu în străinătate.



După mobilitate…

• Instituția de gazdă trebuie să ofere studentului
un certificat cu programul promovat de către
student, inclusiv rezultatele acestuia;

• Instituția de origine trebuie să recunoască pe
deplin activitățile finalizate în mod
satisfăcător /CREDITELE ACUMULATE.

• Perioada de mobilitate trebue înregistrată în
suplimentul la diplomă.

• Studentul este obligat să prezinte rapoartele şi
chestionarele solicitate la timp!



Selectarea studenţilor: când?

• Pentru informaţii suplimentare – contactaţi 
Departamentele Relaţii Internaţionale

• Programele au, de obicei, termene diferite
de aplicare! 















Link-uri utile:

Oportunităţi Erasmus+
http://ec.europa.eu/education/opp
ortunities/higher-education/study-
mobility_en.htm

Erasmus Mundus Association
http://www.em-a.eu

Erasmus Student Network
https://esn.org/

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/study-mobility_en.htm
http://www.em-a.eu/
https://esn.org/


Oficiul National Erasmus+ în Moldova

Str. Maria Cebotari 37, 

Etajul 3, of. 304

+ 373-22-88-16-30

erasmusplus@erasmusplus.md

www.erasmusplus.md

Facebook.com/erasmusplusmoldova

mailto:erasmusplus@erasmusplus.md
http://www.erasmusplus.md/


• Vă mulţumesc 

• pentru atenţie!


