
 
 
 

ERASMUS este parte a programului comunitar în educaţie LIFELONG 
LEARNING PROGRAMME (2007-2013) şi cuprinde acţiuni destinate cooperării 
europene în domeniul învăţământului superior. Prin ERASMUS este sprijinită 
dezvoltarea dimensiunii europene a studiilor universitare şi postuniversitare, 
programul acoperind toate disciplinele şi domeniile de studiu. 
 

ERASMUS a fost lansat în anul 1987, sub forma unui program destinat sprijinirii 
studenţilor în scopul efectuării unei perioade de studiu într-o altă ţară europeană, cu 
recunoaşterea formală a perioadei petrecute la instituţia parteneră. Începând cu anul 1995, 
ERASMUS a devenit o subcomponentă a programului SOCRATES al Uniunii Europene. 
Concepţia generală şi obiectivele noului program au evoluat, astfel încât mobilitatea 
reprezintă în prezent doar unul dintre aspectele vizate la nivelul studenţilor şi al 
personalului didactic. Noul program ERASMUS urmăreşte extinderea formelor de 
cooperare la nivelul învăţământului superior, oferind unui număr cât mai mare de 
instituţii partenere posibilitatea de a participa în proiecte transnaţionale şi de a valorifica 
în interes comun tehnologia informaţională. 

În prezent,  ERASMUS furnizează burse de mobilitate pentru mii de studenţi, 
punându-se accent pe asigurarea recunoaşterii academice a studiilor efectuate. În acest 
sens este demn de remarcat faptul că în octombrie 2002 Comisia Europeană a celebrat 
atingerea numărului de 1.000.000 de studenţi ERASMUS la nivel european. 
 

Granturile de mobilitate pentru studenţi (SM) 
 
Întrucât finanţarea acordată în cadrul programului ERASMUS Acţiunea 2 de către 

Comisia Europeană acoperă doar parţial costurile aferente mobilităţii, ea trebuie 
suplimentată prin alte contribuţii. Finanţarea complementară poate fi obţinută dintr-o 
varietate de surse, din interiorul sau exteriorul universităţii, din surse naţionale sau 
regionale, publice sau private. 
Grantul alocat lunar studenţilor este calculat în funcţie de bugetul total ERASMUS 
disponibil la nivel naţional şi de numărul studenţilor selecţionaţi pe baza deciziei 
universităţilor; el nu poate acoperi decât o mică parte din cheltuielile de transport şi de 
subzistenţă (cazare, masă, taxe de folosire a unor facilităţi în cadrul universităţilor 
gazdă,etc.). 
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Statutul de “bursier ERASMUS ” exceptează însă pe beneficiarii de mobilităţi de plata 
taxelor de curs. Dar asigurarea tuturor cheltuielilor directe implicate de desfăşurarea unei 
perioade de studiu într-o universitate gazdă reclamă cu necesitate suplimentarea grantului 
ERASMUS . Suplimentarea poate proveni din resursele proprii ale beneficiarului, prin 
contribuţia propriei universităţi, de la alţi sponsori (întreprinderi, instituţii din ţară şi din 
străinatate) sau prin cumul al mai multor surse.  
Consiliul Naţional pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării 
Profesionale (care în România reprezintă un organism de coordonare a implementării 
programului) a recomandat tuturor universităţilor participante să considere asigurarea 
condiţiilor financiare ale studenţilor pe perioada studiilor la un nivel decent drept o 
cerinţă esenţială a unei bune organizări a mobilităţilor. S-a recomandat de asemenea 
punctelor de contact ERASMUS dezvoltarea unui sistem de “atragere de fonduri” din 
partea potenţialilor sponsori locali (întreprinderi, bănci, firme) care pot fi co-interesaţi în 
desfăşurarea cu bune rezultate a mobilităţilor unora dintre studenţi. 
Pe de altă parte, statutul de student ERASMUS nu presupune în mod obligatoriu 
acordarea unui grant. O parte din studenţii selectaţi pot să îşi acopere integral din surse 
complementare de finanţare cheltuielile implicate de perioada de studiu în străinătate. Ei 
beneficiază însă de toate celelalte drepturi ale unui student ERASMUS (exceptarea plăţii 
taxelor de studiu la universitatea-gazdă, recunoaşterea perioadei de studiu în străinătate, 
etc.) Aceşti studenţi sunt desemnaţi în terminologia formală a Acţiunii :“zero-grant 
ERASMUS students”. 
 
Reguli generale de procedură pentru mobilităţi studenţeşti ERASMUS 
 
• În cadrul Programului LLP/ERASMUS sunt posibile următoarele tipuri de fluxuri de 

mobilităţi: 
- Între două state membre ale UE; 
- Între o ţară cu statut de asociat la UE şi un stat membru al UE; 

• Mobilităţile între două state cu statut de asociat la UE nu sunt eligibile; 
• Pot participa la programul ERASMUS studenţii care au absolvit primul an de studiu; 
• Studenţii ERASMUS sunt scutiţi de plata taxelor de studii la universitatea gazdă 
• Creditele academice obţinute în urma mobilităţilor sunt recunoscute de către 

universităţile  din care provin studentii; 
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• Bursele naţionale acordate studenţilor de către universitatea de origine vor continua 
să fie plătite acestora pe tot parcursul perioadei de studiu în străinătate; 

• Durata studiilor în străinătate pentru studenţii ERASMUS cuprinşi în programul de 
mobilitate este de minimum 3 luni şi de maximum 12 luni. Pentru perioade de studiu 
mai mari de 3 luni pot fi prevăzute şi stagii de practică, în continuarea perioadei de 
studii; 

• Un student poate fi selectat pentru o bursă ERASMUS o singură dată în cadrul unui 
ciclu de studii (universitar + postuniversitar), pentru o perioadă de maximum un an 
universitar; 

• Instituţiile implicate în schimbul de studenţi trebuie să convină, cu fiecare student în 
parte, asupra unui program de studiu bine determinat (în vederea asigurării 
recunoaşterii academice a studiilor efectuate), înaintea începerii perioadei de 
mobilitate; 

• La sfârşitul fiecărei perioade de studiu în străinătate studenţii trebuie să solicite  
instituţiei gazdă atestarea realizării programului convenit, ca şi o foaie matricolă cu 
rezultatele obţinute; 

• În cazul în care studentul nu a realizat integral programul stabilit, el este obligat să 
ramburseze fondurile primite. Cazurile de forţă majoră vor fi aduse la cunoştinţa 
conducerii facultăţii, care le va analiza şi le va supune supune spre aprobare 
A.N.P.C.D.E.F.P. 

• Studenţii ERASMUS nu pot beneficia, pentru perioada cuprinsă în contract, de alte 
burse sau alocaţii, de orice natură, prin alte programe comunitare ale UE; 

• Bursierii nu pot utiliza, pentru acoperirea aceleiaşi cheltuieli eligibile, surse de 
finanţare diferite (de exemplu nu pot acoperi costul biletului de transport din două 
surse de finanţare diferite, simultan, ci doar cumulat). 

 
 
 

 3


