
     Biroul de Relații Internaționale şi Programe Comunitare organi‐

zează o nouă sesiune de selecție a candidaților  pentru locurile ne‐

ocupate şi    în vederea realizării unei  liste de rezerve (noi selecții) 

cu scopul solicitării unor fonduri suplimentare pentru 2013‐2014 în 

cadrul programului comunitar Erasmus. 

      Menționăm  faptul  că,  în  cazul  noilor  selecții,  disponibilitatea 

locurilor se află sub rezerva răspunsului A.N.P.C.D.E.F.P.  Bucureşti. 

    Înscrierile pentru mobilitățile Erasmus (de plasamente, de studii, 

de formare) vor avea loc în perioada 03—14 Februarie 2014, iar 

interviul de selecție se va desfăşura în perioada 18‐20 Fe‐

bruarie 2014, la sediul Biroului de Relații Internaționale și 

Programe  Comunitare  al  Universității  „Constantin  Brân‐

cuși” din Tg‐Jiu.  
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INFORMARE  

CU PRIVIRE LA NOUA SESIUNE DE SELECŢIE ÎN CADRUL 

PROGRAMULUI ERASMUS 

 

 

 În vederea derulării mobilităţilor din cadrul programului comunitar Erasmus,  va 

avea loc o nouă sesiune de selecţie a candidaţilor pentru anul universitar 2013 – 2014 

în vederea ocupării locurilor rămase disponibile în cazul mobilităţilor Erasmus de 

formare (3 locuri neocupate) şi mobilităţilor de plasamente studenţeşti (2 locuri 

neocupate ca urmare a retragerii a doi dintre actualii beneficiari. 

 Totodată, în urma anunţului făcut de Agenţia Naţională pentru Programe 

Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale Bucureşti 

(A.N.P.C.D.E.F.P) cu privire la posibilitatea suplimentării fondurilor Erasmus în anul 

academic 2013 – 2014, pentru finanţarea studenţilor, cadrelor didactice şi personalului 

administrativ aflat pe listele de rezervă, pentru prelungiri de mobilitate şi noi selecţii, vă 

aducem la cunoştinţă faptul că această sesiune de selecţie a candidaţilor se organizează 

şi cu scopul realizării unei liste de rezervă (noi selecţii) pentru mobilităţile Erasmus de 

studii şi formare din cadrul programului comunitar Erasmus în vederea solicitării unor 

fonduri suplimentare.   

 Menţionăm faptul că, în acest caz, disponibilitatea locurilor se află sub rezerva 

răspunsului A.N.P.C.D.E.F.P. 

 Înscrierile pentru noua sesiune de selecţie vor avea loc în perioada 03-14 

februarie 2014, iar interviul de selecţie se va desfăşura în perioada 18-20 februarie 

2014, la sediul Biroului de Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare. 

 Mai precizăm faptul că în cadrul U.C.B. Târgu-Jiu se încurajează participarea 

studenţilor de etnie romă şi a persoanelor cu dizabilităţi în cadrul mobilităţilor, iar în 

cazul selectării unor beneficiari cu nevoi speciale, se alocă grant separat persoanelor 

care însoţesc beneficiarii cu nevoi speciale.   

 

 
 

 

Coordonator Biroul de Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare, 

Andreea-Mihaela Văduva 
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Situaţia locurilor disponibile pentru mobilităţile Erasmus, la nivelul 

UCB Tg-Jiu, pentru semestrul II, anul universitar 2013/2014 

 (conform Contractului financiar pentru programul sectorial Erasmus 

între UCB Târgu-Jiu şi ANPCDEFP Bucureşti şi solicitării BRIPC cu 

privire la fondurile suplimentare) 

 

Tipul mobilităţii Erasmus 

 

Nr. de 

mobilităţi 

disponibile 

Nr. total 

de zile / 

luni 

Suma totală 

alocată pe 

acţiune (euro) 

Mobilităţi Erasmus de studii (SMS)
1
 1

5 
4 luni

5
 2195,55

5
  

Mobilităţi Erasmus de plasament (SMP)
2
 

 

2 6 luni ≈3010  

Mobilităţi Erasmus de formare (STT)
3
 

 

3 

+ 

 

11
5
 

15 zile
4 

 

 

110 zile
5 

1659 

 

 

12845
5
 

1
Noi selecţii 

2
Locuri neocupate 

3
Locuri neocupate şi noi selecţii 

4
Există posibilitatea prelungirii perioadei de mobilitate cu alte 5 zile/mobilitate, în cazul 

obţinerii fondurilor suplimentare solicitate 
5
Sub rezerva obţinerii fondurilor suplimentare solicitate. 

 

Observaţii: Grantul/mobilitate va fi aprobat în Consiliul de Administraţie al UCB Târgu-Jiu, 

după ce candidaţii declaraţi admişi la Interviul de selecţie îşi vor exprima opţiunile cu privire la 

ţara de destinaţie. Acesta va fi calculat pornind de la fondurile alocate pentru fiecare tip de 

mobilitate (precizat în tabelul de mai sus), în funcţie de ţările de destinaţie şi perioada de 

mobilitate, respectându-se recomandările Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în 

Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP Bucureşti) cu privire la limitele 

minime (existente doar în cazul mobilităţilor studenţeşti: 275 euro/lună în cazul mobilităţilor 

Erasmus de studii şi 325 euro/lună pentru plasamente) şi maxime pe ţări ce pot fi alocate lunar  

(pentru toate categoriile de mobilităţi – precizate în Anexa. VI.2.2 a contractului financiar dintre 

UCB Tg-Jiu şi ANPCDEFP şi pe site-ul Agenţiei: http://www.llp-

ro.ro/userfiles/Anexa_VI_2_2_iun_2013.pdf). 

 

 

 

 

http://www.llp-ro.ro/userfiles/Anexa_VI_2_2_iun_2013.pdf
http://www.llp-ro.ro/userfiles/Anexa_VI_2_2_iun_2013.pdf
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COMISIILE DE EXAMINARE PENTRU INTERVIUL DE SELECŢIE PRIVIND 

MOBILITĂŢILE ERASMUS 

 

 Componenţa comisiilor de examinare pentru noul interviu de selecţie privind 

mobilităţile Erasmus de formare (3 locuri neocupate şi noi selecţii pentru anul 

universitar 2013-2014), după cum urmează: 

 Preşedintele comisiei: • Prof. univ. dr. Moise Bojincă 

 Membrii comisiei de evaluare a capacităţii de exprimare orală în limba străină:  

- pentru spaţiu lingvistic englez:   Asist.univ.dr. Camelia Dicu 

              Prep.univ. Elena Paliţă 

- pentru spaţiu lingvistic francez: Lect.univ.dr. Rodica Turceanu 

             Prep.univ. Elena Paliţă 

 Membrii comisiei privind motivarea, interesul profesional, dar şi cunoştinţe 

elementare necesare unei bune desfăşurări a mobilităţii:  

 Şef lucr. dr. Alin Stancioiu 

 Prof.univ.dr. Doru Cîrnu 

 Lect.univ.dr. Curelar Mirabela 

 Lect.univ.dr. Giorgiana Simionescu 

 Prof. univ. dr. Cristinel Racoceanu  

 Lect. univ. dr. Daniela Dănăcică 

 Lect. univ. dr. Laura Trocan 

 Lect. univ. dr. Camelia Plăstoi 

 Reprezentant BRIPC: ec. Mihaela Novac (responsabil financiar 

Erasmus) 

 

 

 Componenţa comisiilor de examinare pentru noul interviu de selecţie privind 

mobilităţile Erasmus de studii şi plasamente pentru semestrul II 2013-2014: 

 Preşedintele comisiei: • Prof. univ. dr. Moise Bojincă 

 Membrii comisiei de evaluare a capacităţii de exprimare orală şi scrisă în limba 

străină:  

- pentru spaţiu lingvistic englez:   Asist.univ.dr. Camelia Dicu 

    Prep.univ. Elena Paliţă 

- pentru spaţiu lingvistic francez:  Lect.univ.dr. Rodica Turceanu 

                Prep.univ. Elena Paliţă 

 Membrii comisiei privind motivarea, interesul profesional, dar şi cunoştinţe 

elementare necesare unei bune desfăşurări a mobilităţii:  

 Şef lucr. dr. Alin Stancioiu 

 Prof.univ.dr. Doru Cîrnu 

 Lect.univ.dr. Curelar Mirabela 

 Lect.univ.dr. Giorgiana Simionescu 

 Prof. univ. dr. Cristinel Racoceanu  



             Biroul de Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare 

 

Str. Unirii, Nr. 36, Târgu-Jiu, 210144, Gorj, România 
Tel./ Fax: +40 253 211202 
E-mail: erasmus@utgjiu.ro 

 

 Lect. univ. dr. Daniela Dănăcică 

 Lect. univ. dr. Laura Trocan 

 Lect. univ. dr. Camelia Plăstoi 

 Reprezentant BRIPC: ec. Mihaela Novac (responsabil financiar 

Erasmus) 

 Student reprezentant FRIDSA: Ştefan Cristian Moşoi 

 Student reprezentant FI: Şerban George Dumitru 

 Student reprezentant FSEGA: Marius Tiriplică 

 Student reprezentant FSMC: Elena Simona Cărăvan. 
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Programul comunitar Erasmus în  

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu 

2013/2014 

 

 

Mobilităţi studenţeşti Erasmus de studii şi plasament 

 

Generalităţi  

 

Înfiinţat în 1987, Erasmus este cel mai important program de învăţământ şi formare 

profesională din Uniunea Europeană în ceea ce priveşte mobilitatea şi cooperarea la nivelul 

învăţământului superior în Europa. Diferitele sale acţiuni se adresează nu doar studenţilor care 

doresc să studieze şi să muncească în străinătate, ci şi profesorilor şi altor categorii de personal 

care intenţionează să predea în străinătate, ca şi personalului din universităţi care doreşte să 

urmeze cursuri de formare în străinătate. 

Prin acest program, Comisia Europeană prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru 

Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, Bucureşti oferă 

studenţilor şi personalului universitar granturi destinate acoperirii parţiale a costurilor implicate 

de mobilităţile efectuate la o universitate parteneră. 

Prin decizia (08) 6459 din 20.05.2008, a Comisiei Europene, Universitatea „Constantin 

Brâncuşi” din Târgu-Jiu a primit Carta Universitară Erasmus - EUC (în varianta extinsă), 

document care îi permitea să organizeze, începând cu anul universitar 2009-2010, mobilităţi 

Erasmus. Obţinerea Cartei în varianta extinsă plasează Universitatea „Constantin Brâncuşi” din 

Târgu-Jiu în rândul marilor instituţii universitare din ţară şi din afara ei. 

Mobilităţile Erasmus care pot fi organizate de Universitatea „Constantin Brâncuşi” din 

Târgu-Jiu – pentru studenţi – sunt următoarele: 

 Mobilitate Erasmus de studiu – perioada de studiu de minim 3 luni şi maxim 1 an 

universitar, petrecută de studenţii UCB într-o universitate parteneră din UE, în cadrul 

programului Erasmus, în baza unui acord bilateral interinstituţional între universităţi care deţin o 

EUC; 

 Mobilitate Erasmus de plasament – perioadă de pregătire practică de minim 3 luni 

şi maxim 1 an universitar, petrecută de studenţii UCB într-o instituţie parteneră din UE, în cadrul 

programului Erasmus, în baza unui acord bilateral interinstituţional; 

 

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu a avut drept obiective principale în 

derularea programului comunitar Erasmus: promovarea şi creşterea cooperării la nivelul 

Comunităţii Europene, sporirea numărului parteneriatelor Erasmus şi extinderea celor existente 

astfel încât să acopere mai multe domenii de colaborare,îmbunătăţirea calităţii şi creşterea 
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numărului de mobilităţi Erasmus prin intermediul mobilităţilor de formare Erasmus pentru 

personalul administrativ şi cadre didactice, mărirea gradului de transparenţă şi compatibilitate 

între instituţiile de învăţământ superior partenere. 

 

În prezent, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu are încheiate parteneriate 

bilaterale Erasmus cu 25 de universităţi, în baza cărora se realizează mobilităţile Erasmus, 

universităţi de prestigiu din Franţa, Germania, Italia, Polonia, Portugalia, Cehia, Slovenia, Grecia, 

Slovacia, Cipru, Ungaria, Bulgaria, Turcia.  

 

U.C.B. Târgu-Jiu, dată fiind poziţia sa într-o zonă defavorizată economic, promovează 

combaterea rasismului, prejudecăţilor, xenofobiei, diversitatea culturală, lingvistică şi 

participarea în cadrul Programului Erasmus a persoanelor de toate vârstele, inclusiv a celor cu 

nevoi speciale şi a grupurilor dezavantajate, indiferent de mediul lor socio-economic. Astfel, în 

cadrul U.C.B. Târgu-Jiu se încurajează participarea studenţilor de etnie romă şi a persoanelor cu 

dizabilităţi în cadrul mobilităţilor, iar sprijin financiar suplimentar din bugetul universităţii sau 

din sponsorizări se acordă studenţilor cu posibilităţi financiare precare pentru derularea 

mobilităţilor. Totodată, în cazul selectării unor beneficiari cu nevoi speciale, se alocă grant 

separat persoanelor care însoţesc beneficiarii cu nevoi speciale.   

 

În anul universitar 2013-2014, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu a pus la 

dispoziţia studenţilor un număr de 23 de locuri pentru mobilităţile de studii Erasmus şi 6 

mobilităţi Erasmus de plasament. 

 

La înscrierea pentru mobilităţile Erasmus de studii sau plasament, pot participa toţi 

studenţii din Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, cetăţeni români sau ai ţărilor 

participante la program sau rezidenţi ai acestor state, având statut de apatrizi sau refugiaţi, cu 

condiţia îndeplinirii următoarelor criterii de eligibilitate: 

 Nu au mai beneficiat anterior de calitatea de student Erasmus  (cu sau fără suport 

financiar); 

 Student(ă) al/a Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu la forma de 

învăţământ cu prezenţă în campus (indiferent de statut—loc bugetat sau cu taxă, licenţă sau 

masterat); 

 Absolvent al unui an de studii (minim) în momentul începerii mobilităţii; 

 În anul de mobilitate, să fie înmatriculat/ă în anul de studii II sau III;      

 Rezultate academice bune (să fie integralist, minim media generală 7,00). 

 

Selecţia candidaţilor pentru mobilităţile studenţeşti Erasmus se realizează prin concurs, 

pe baza rezultatelor academice cumulate şi a interviului de selecţie. Candidatul depune la Biroul 

de Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare (BRIPC – Str. Unirii, nr.36, Târgu-Jiu – fostul 

Complex Gârdu) un singur dosar de plastic conţinând următoarele documente obligatorii: 
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formular de înscriere cu precizarea opţiunilor, scrisoare de intenţie redactată în limba străină, 

curriculum vitae (formular Europass, în limba străină). Documente opţionale relevante pentru 

mobilitate: certificate lingvistice, atestate profesionale, diplome, certificate, atestări privind 

rezultatele cercetării ştiinţifice studenţeşti, practicii, participări la proiecte extracuriculare 

(fotocopii), scrisori de recomandare de la cadre didactice sau coordonatori de stagiu(original).  

Pentru a fi eligibil, studentul trebuie să fie integralist şi să aibă media generală minim 

7.00. Determinarea rezultatelor academice se face ţinând cont de media din semestrul anterior 

selecţiei.  

Interviul de selecţie se realizează la nivelul Universităţii. Interviul urmăreşte evaluarea 

capacităţii de exprimare în limba străină (scris şi oral – prima probă a interviului notată cu 

admis/respins), dar şi motivarea, interesul profesional, cunoştinţe elementare necesare unei bune 

desfăşurări a mobilităţii (cea de-a doua probă a interviului cuantificată în note de la 1 la 10, la 

care participă doar candidaţii declaraţi admişi la proba  privind evaluare a capacităţii de 

exprimare orală şi scrisă în limba străină şi la care este necesară obţinerea unui punctaj de minim 

7).  

Interviul de selecţie este eliminatoriu; pentru promovarea lui este necesară obţinerea unui 

punctaj de minim 7.00 din 10.00.  

Media generală de concurs se determină prin ponderea celor două criterii de selecţie, după 

cum urmează: rezultatele academice 40%, nota interviu 60%. Media generală de concurs pentru a 

fi eligibil pentru mobilitate este de minim 7.00.  

 

Modalitatea de calcul şi alocare a grantului lunar 

 

Studenţii care sunt selectaţi pentru a desfăşura mobilităţi studenţeşti Erasmus primesc un 

grant lunar care se calculează  pornind de la fondurile alocate pentru aceste tipuri de mobilitate, 

în funcţie de ţările de destinaţie şi perioada de mobilitate, respectându-se recomandările Agenţiei 

Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale 

(ANPCDEFP, Bucureşti) cu privire la limitele minime (275 euro/lună în cazul mobilităţilor 

Erasmus de studii şi 325 euro/lună pentru plasamente) şi maxime pe ţări ce pot fi alocate lunar  

(tabelul anexat contractului financiar dintre UCB Tg-Jiu şi ANPCDEFP). 

S-a stabilit ca sumele aferente grantului să fie virate către beneficiari în baza unui contract 

financiar, după cum urmează: 80% din grantul total în termen de 7 zile lucrătoare anterior sau 

ulterior începerii mobilităţii, iar în cazul viramentului într-un cont deschis în străinătate în 7 zile 

lucrătoare de la comunicarea datelor contului respectiv către BRIPC; 20% din grantul total în 

termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea documentelor justificative la BRIPC.  

În situaţia în care există mijloace financiare, se pot acorda suplimentări de fonduri pentru 

transport cu condiţia să nu se depăşească sumele maximale ce pot fi acordate, dar şi pentru 

prelungirea perioadei de studiu la universitatea gazdă. 
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În principiu, mobilitatea de studiu Erasmus se referă la perioada pe care o petrece 

studentul la universitatea parteneră, urmând cursurile şi participând la examenele organizate de 

aceasta, la materiile surprinse in Contractul de studiu întocmit înainte de începerea mobilităţii, cu 

acordul UCB Tg-Jiu, al universităţii gazdă şi al studentului. Materiile specificate în Contractul de 

studiu vor fi compatibile sau identice cu cele pe care studentul le-ar fi urmat în semestrul sau anul 

respectiv la UCB Tg-Jiu. La sfârşitul mobilităţii, studentului i se va înmâna un Certificat Erasmus 

şi o Foaie Matricolă (în care vor fi specificate materiile, notele şi creditele obţinute), pe baza 

căreia se va proceda la recunoaşterea şi echivalarea disciplinelor la întoarcerea din mobilitate. 

Activităţi de monitorizare şi consiliere a studenţilor au loc pe tot parcursul desfăşurării 

mobilităţilor Erasmus. 

 

Plasamente Erasmus 

 

Începând din anul universitar trecut (2012/2013), Universitatea „Constantin Brâncuşi”  a 

organizat şi plasamente Erasmus. Au fost realizate 5 mobilităţi de acest tip în Grecia. Şi pentru 

această categorie de mobilităţi, se organizează selecţie în vederea ocupării celor 6 locuri 

disponibile în anul universitar 2013/2014. Condiţiile de participare şi modalitatea de selecţie şi 

calcul a grantului sunt aceleaşi ca şi în cazul mobilităţilor Erasmus de studiu. 

 

 Mobilitate Erasmus de plasament – perioadă de pregătire practică de minim 3 luni şi 

maxim 1 an universitar, petrecută de studenţii UCB într-o instituţie parteneră din UE, în cadrul 

programului Erasmus, în baza unui acord bilateral interinstituţional. Toate activităţile desfăşurate 

vor fi surprinse în cadrul unui program de lucru întocmit înainte de începerea mobilităţii, cu 

acordul UCB Tg-Jiu, al universităţii gazdă şi al studentului. 

 

În momentul de faţă, oferte de încheiere a unor parteneriate în acest sens există, mai ales 

venite din partea unor firme din Spania. Sunt încheiate  parteneriate cu Institutul Tehnologic din 

Pireu, Grecia – pentru inginerie şi ştiinţe economice, dar şi pe domeniul relaţii internaţionale cu 

Universitatea din Maribor, Slovenia.  După ce vom vedea care vor fi opţiunile viitorilor 

beneficiari şi domeniile acestora de studiu, vom proceda la demararea tuturor celor necesare. 

Studenţii înşişi pot veni cu propuneri cu privire la locaţia, compania, firma dorită pentru 

desfăşurarea mobilităţilor de plasament Erasmus.    

 

 

 Toate informaţiile necesare sunt surprinse în Regulamentul – cadru de desfăşurare privind 

mobilităţile în cadrul Programului comunitar Erasmus, modificat prin şedinţa de Senat din data de 

05.04.2013, postat pe site-ul UCB Târgu-Jiu la secţiunea Informaţii utile (Regulamente). 

 

Coordonator Biroul de Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare, 

Andreea-Mihaela Văduva 

 



                      

                     Biroul de Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare 

 

Programul comunitar Erasmus în  
Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu 

2013/2014 
 

 

MOBILITĂŢI ERASMUS DE PREDARE ŞI FORMARE 
 

 Generalităţi 

Înfiinţat în 1987, Erasmus este cel mai important program de învăţământ şi formare 
profesională din Uniunea Europeană în ceea ce priveşte mobilitatea şi cooperarea la nivelul 
învăţământului superior în Europa. Diferitele sale acţiuni se adresează nu doar studenţilor care 
doresc să studieze şi să muncească în străinătate, ci şi profesorilor şi altor categorii de personal 
care intenţionează să predea în străinătate, ca şi personalului din universităţi care doreşte să 
urmeze cursuri de formare în străinătate. 

Prin acest program, Comisia Europeană prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru 
Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, Bucureşti oferă 
studenţilor şi personalului universitar granturi destinate acoperirii parţiale a costurilor implicate 
de mobilităţile efectuate la o universitate parteneră. 

Prin decizia (08) 6459 din 20.05.2008, a Comisiei Europene, Universitatea „Constantin 
Brâncuşi” din Târgu-Jiu a primit Carta Universitară Erasmus - EUC (în varianta extinsă), 
document care îi permitea să organizeze, începând cu anul universitar 2009-2010, mobilităţi 
Erasmus. Obţinerea Cartei în varianta extinsă plasează Universitatea „Constantin Brâncuşi” din 
Târgu-Jiu în rândul marilor instituţii universitare din ţară şi din afara ei. 

Mobilităţile Erasmus care pot fi organizate de Universitatea „Constantin Brâncuşi” din 
Târgu-Jiu – pentru cadrele didactice şi personalul administrativ – sunt următoarele: 

 Mobilitate Erasmus de predare – perioadă de predare cuprinsă între 1 zi – sau cel 
puţin 5 ore de predare - şi 6 săptămâni, într-o instituţie de învăţământ superior dintr-o altă ţară 
participantă, având drept obiective încurajarea instituţiei de învăţământ superior să îşi lărgească şi 
să îşi îmbogăţească oferta de cursuri, precum şi conţinutul acestora; posibilitatea  studenţilor care 
nu pot participa la programele de mobilităţi să beneficieze de cunoştinţele şi expertiza cadrelor 
didactice din instituţii de învăţământ superior şi a personalului invitat din întreprinderi din alte 
ţări europene; promovarea schimbului de expertiză şi experienţă privind metodele pedagogice; 
crearea legăturilor între instituţiile de învăţământ superior şi întreprinderi, motivarea studenţilor 
şi personalului din universitate să participe la mobilităţi şi să-i ajute la pregătirea mobilităţii. O 
durată minimă de 5 zile lucrătoare este recomandată insistent. 

 Mobilitate Erasmus de formare – perioadă de formare cu o durată între 5 zile 
lucrătoare şi 6 săptămâni într-o întreprindere sau organizaţie, cum ar fi o instituţie de învăţământ 
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superior dintr-o altă ţară participantă la program. Obiectivele acestei mobilităţi a personalului în 
vederea formării sunt: să permită personalului din instituţiile de învăţământ superior să 
acumuleze cunoştinţe sau know-how din experienţe şi bune practici în străinătate, precum şi 
deprinderi practice relevante pentru funcţia lor actuală şi pentru dezvoltarea lor profesională; să 
ajute la dezvoltarea relaţiilor de colaborare între instituţiile de învăţământ superior şi 
întreprinderi; să motiveze studenţii şi personalul din universitate să participe la mobilităţi şi să-i 
ajute la pregătirea mobilităţii. 

 
Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu a avut drept obiective principale în 

derularea programului comunitar Erasmus: promovarea şi creşterea cooperării la nivelul 
Comunităţii Europene, sporirea numărului parteneriatelor Erasmus şi extinderea celor existente 
astfel încât să acopere mai multe domenii de colaborare,îmbunătăţirea calităţii şi creşterea 
numărului de mobilităţi Erasmus prin intermediul mobilităţilor de formare Erasmus pentru 
personalul administrativ şi cadre didactice, mărirea gradului de transparenţă şi compatibilitate 
între instituţiile de învăţământ superior partenere. 

 
În prezent, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu are încheiate parteneriate 

bilaterale Erasmus cu 25 de universităţi, în baza cărora se realizează mobilităţile Erasmus, 
universităţi de prestigiu din Franţa, Germania, Italia, Polonia, Portugalia, Cehia, Slovenia, Grecia, 
Slovacia, Cipru, Ungaria, Bulgaria, Turcia.  
 

Mobilităţi de predare Erasmus  
 

Principii generale 

 Criterii generale de eligibilitate în cazul personalului didactic pentru mobilităţi de predare 
Erasmus sunt următoarele: 

 cetăţean român sau cetăţeanul altei ţări care are un permis de rezidenţă temporară/permanentă 
eliberat de autorităţile române competente. 

 angajat permanent al Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu; 

 cunoştinţe de limba străină în care se va ţine programul de formare. 

 Stagiile de mobilitate de predare ale cadrelor didactice se realizează în concordanţă cu datele 
prevăzute în acordurile bilaterale semnate cu instituţiile partenere. Acestea trebuie să fie de minim de 5 
zile lucrătoare şi de minim 5 ore de activitate didactică şi maxim 6 săptămâni. Universităţile care 
colaborează şi cadrele didactice selectate trebuie să cadă de acord în avans asupra programului orelor de 
predare efectuate de către beneficiarul grantului STA. 
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 Grantul Erasmus se va stabili în funcţie de fondurile disponibile conform contractului încheiat 
între UCB şi  ANPCDEFP, în funcţie de ţara de destinaţie şi de perioada de mobilitate, cu respectarea 
recomandărilor ANPCDEFP  cu privire la grantul maxim ce poate fi primit.  

  Candidaţii vor fi anunţaţi din timp despre necesitatea de a cofinanţa o parte din cheltuielile legate 
de mobilitate. Grantul Erasmus nu acoperă integral costurile mobilităţii, ci reprezintă doar o contribuţie la 
costul călătoriei şi/sau al subzistenţei. 

 Selecţia cadrelor didactice se face prin interviul de selecţie organizat la nivelul Universităţii. Are 
prioritate personalul care pleacă pentru prima dată în cadrul acestui program. În concordanţă cu 
reglementările ANPCDEFP, un cadru didactic al UCB poate beneficia de maximum două mobilităţi pe 
anul academic. 

Comisiile de selecţie 

  La nivelul Universităţii, se constituie două comisii de selecţie. Acestea sunt  propuse de Biroul de 
Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare şi aprobate de Consiliul de Administraţie al UCB. Membrii 
comisiilor trebuie să depună la Biroul de Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare o declaraţie de 
evitare a conflictului de interese. 

  Prima Comisie de selecţie va urmări evaluarea capacităţii de exprimare orală în limba străină şi 
va fi formată din două cadre didactice de limbi străine pentru fiecare spaţiu lingvistic. Rezultatele vor fi 
cuantificate în calificative Admis/Respins.  

  Cea de-a doua Comisie de selecţie – care va urmări motivarea, interesul profesional, dar şi 
cunoştinţe elementare necesare unei bune desfăşurări a mobilităţii, notarea realizându-se pe o scală de la 1 
la 10 – va fi formată după cum urmează: responsabili din conducerea facultăţilor, responsabilii Erasmus ai 
facultăţilor, un reprezentant al Biroului de Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare şi prorectorul 
responsabil cu relaţiile internaţionale sau un reprezentant al acestuia. 

Dosarul de candidatură 

  Dosarul de candidatură al cadrelor didactice pentru mobilităţi de predare conţine:  

 formularul de înscriere  

 curriculum vitae (tehnoredactat în limba străină în care se va efectua predarea), recomandabil în 
format european cu fotografia inserată. Formularul recomandat este disponibil online la adresa: 
www.europass-ro.ro (secţiunea formulare şi exemple).; 

 scrisoare de motivare redactată în limba de predare; 

 avizul favorabil din partea Consiliului Facultăţii privind modul în care stagiul de predare 
contribuie la consolidarea şi extinderea legăturilor dintre facultăţile partenere;  

 atestat de cunoaştere a limbii în care se vor susţine cursurile la universitatea gazdă, eliberat de 
instituţii specializate autorizate (opţional); 
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 fotocopii ale diplomelor şi atestatelor profesionale obţinute de candidat, considerate utile în 
susţinerea candidaturii (opţional); 

Dosarul de candidatură al cadrelor didactice pentru mobilităţi de predare se depune la Biroul de Relaţii 
Internaţionale, în perioada de înscriere stabilită în calendarul de selecţie. 

Interviul de selecţie 

  Interviul de selecţie este organizat la nivelul Universităţii şi va cuprinde două probe: prima probă 
va urmări evaluarea capacităţii de exprimare orală în limba străină (prima comisie de selecţie), iar cea de-a 
doua probă – la care vor participa doar candidaţii declaraţi admişi la prima probă – va urmări motivarea, 
interesul profesional, dar şi cunoştinţe elementare necesare unei bune desfăşurări a mobilităţii (a doua 
comisie de selecţie). Candidaţii care au obţinut un punctaj de minim 7,00 din 10,00, vor fi declaraţi admişi 
sau candidaţi – rezervă în funcţie de notele obţinute şi de următorul criteriu: au prioritate cadrele didactice 
care pleacă pentru prima dată în cadrul acestui program;  

  Aprobarea rezultatelor selecţiei.  Rezultatele finale ale interviului de selecţie vor fi înainte de 
către Biroul de Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare Consiliului de Administraţie al UCB care va 
propune Senatului UCB aprobarea rezultatelor selecţiei. 

  Candidaţii declaraţi admişi vor confirma locul obţinut prin depunerea la Biroul pentru Programe 
Comunitare a unui acord scris referitor la utilizarea ulterioară a datelor personale conform reglementărilor 
în vigoare, în termen de maxim 30 de zile de la data la care au fost declaraţi admişi. 

 Cadrele didactice beneficiare ale granturilor ERASMUS vor depune la Biroul de Relaţii 
Internaţionale şi Programe Comunitare, invitaţia primită de la instituţia gazdă (unde trebuie să fie 
menţionată perioada mobilităţii şi faptul că se va desfăşura în cadrul Programului ERASMUS). 
Cererea de deplasare se transmite spre aprobare Consiliului Facultăţii şi Consiliului de 
Administraţie al UCB (Anexa nr. 5 a Regulamentului Erasmus – postat pe site). Cadrele didactice 
vor semna un contract financiar la Biroul de Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare şi vor 
aduce la întoarcere un certificat din partea universităţii gazdă care să ateste realizarea stagiului, 
perioada şi numărul de ore predate, un raport detaliat asupra stagiului, precum şi actele necesare 
pentru decont (chitanţe, facturi, copie după paşaport - ştampilele de ieşire şi intrare în ţară) în 
cazul cofinanţării transportului. 

Contractele financiare se încheie după primirea de către cadrul didactic a confirmării de acceptare la 
universitatea parteneră şi după aprobarea cererii de deplasare în Consiliul de Administraţie al UCB; 

Sumele aferente grantului vor fi plătite în două tranşe: tranşa I in valoare de 80% din totalul grantului 
plata în avans; tranşa a doua în valoare de max. 20% din totalul grantului la întoarcere pe baza raportului 
de activitate. 

  Încheierea mobilităţii Erasmus. La finalul mobilităţii ERASMUS, Beneficiarul se va prezenta 
la Biroul de Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare în termen de 7 zile lucrătoare de la revenirea în 
ţară şi va depune următoarele documente: 
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 Programul de predare (Teaching Programme) semnat în original de către reprezentanţii 
universităţii partenere şi ai UCB Târgu-Jiu; 

 Adeverinţa privind durata stagiului de predare în străinătate (Certificate of Attendance) de la 
facultatea / departamentul de relaţii internaţionale al universităţii gazdă; 

 Raport narativ asupra activităţii desfăşurate pe perioada de predare (întocmit de către beneficiar); 

 Proiect cu privire la implementarea bunelor-practici dobândite în urma mobilităţii de predare la 
universitatea gazdă; 

 Declaraţie pe propria răspundere privind folosirea de fonduri din alte surse (cofinanţare). 

 

Mobilităţi de formare Erasmus  
 

Principii generale 

 Criterii generale de eligibilitate cu privire la personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic 
pentru mobilităţi de formare Erasmus sunt următoarele: 

 cetăţean român sau cetăţeanul altei ţări care are un permis de rezidenţă temporară/permanentă 
eliberat de autorităţile române competente. 

 angajat permanent al Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu; 

 cunoştinţe de limba străină în care se va ţine programul de formare. 

  Durata unei mobilităţi de formare este cuprinsă între un minim de o săptămână şi un maxim de 6 
săptămâni. 

  Instituţiile implicate în schimbul de personal în scop de formare trebuie să ajungă la un acord cu 
fiecare angajat în parte asupra unui program de formare bine determinat, înainte de plecarea în străinătate 
a acestuia. La sfârşitul fiecărei perioade de formare, instituţia gazdă trebuie să furnizeze UCB un certificat 
care să ateste că programul convenit a fost realizat. 

 Grantul Erasmus se va stabili în funcţie de fondurile disponibile conform contractului încheiat 
între UCB şi  ANPCDEFP, în funcţie de ţara de destinaţie şi de perioada de mobilitate, cu respectarea 
recomandărilor ANPCDEFP cu privire la grantul maxim posibil.  

  Candidaţii vor fi anunţaţi din timp despre necesitatea de a cofinanţa o parte din cheltuielile legate 
de mobilitate. Grantul Erasmus nu acoperă integral costurile mobilităţii, ci reprezintă doar o contribuţie la 
costul călătoriei şi/sau al subzistenţei. 
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  Personalul selectat în vederea desfăşurării unei mobilităţi Erasmus de formare nu pot beneficia, 
pentru perioada cuprinsă în contractul financiar, de alte granturi finanţate prin alte programe comunitare 
ale Uniunii Europene. 

   Selecţia personalului se face prin interviul de selecţie organizat la nivelul Universităţii. Are 
prioritate personalul care pleacă pentru prima dată în cadrul acestui program. În concordanţă cu 
reglementările ANPCDEFP, un membru al personalului UCB poate beneficia de maximum două 
mobilităţi pe anul academic. 

Comisiile de selecţie 

  La nivelul Universităţii, se constituie două comisii de selecţie. Acestea sunt  propuse de 
Biroul de Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare şi aprobate de Consiliul de Administraţie 
al UCB. Membrii comisiilor trebuie să depună la Biroul de Relaţii Internaţionale şi Programe 
Comunitare o declaraţie de evitare a conflictului de interese. 

  Prima Comisie de selecţie va urmări evaluarea capacităţii de exprimare orală în limba străină şi 
va fi formată din două cadre didactice de limbi străine pentru fiecare spaţiu lingvistic. Rezultatele vor fi 
cuantificate în calificative Admis/Respins.  

 Cea de-a doua Comisie de selecţie – care va urmări motivarea, interesul profesional, dar şi 
cunoştinţe elementare necesare unei bune desfăşurări a mobilităţii, notarea realizându-se pe o scală de la 1 
la 10 – va fi formată după cum urmează: responsabili din conducerea facultăţilor, responsabilii Erasmus ai 
facultăţilor, un reprezentant al Biroului de Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare şi prorectorul 
responsabil cu relaţiile internaţionale sau un reprezentant al acestuia.  

 
Dosarul de candidatură 
  Dosarul de candidatură al personalului pentru mobilităţi de formare conţine: 
 formularul de înscriere 
 curriculum vitae (tehnoredactat în limba străină în care se va efectua programul de formare), 

recomandabil în format european cu fotografia inserată. Formularul recomandat este disponibil online la 
adresa: www.europass-ro.ro (secţiunea formulare şi exemple); 
 avizul favorabil al Consiliului de Administraţie pentru personalul angajat ce deţine funcţii 

de conducere şi pentru personalul didactic auxiliar/nedidactic, respectiv avizul favorabil din 
partea Consiliului Facultăţii pentru cadre didactice, privind modul în care stagiul de formare 
contribuie la consolidarea şi extinderea legăturilor dintre instituţiile partenere;  
 recomandarea scrisă privind participarea la programul de formare din partea şefului 

ierarhic superior/decanului;  
 proiectul de valorificare a stagiului; 
 scrisoare de motivare redactată în limba străină în care se va efectua programul de formare; 
 atestat de cunoaştere a limbii în care se vor susţine cursurile la universitatea gazdă, 

eliberat de instituţii specializate autorizate (opţional); 
 fotocopii ale diplomelor şi atestatelor profesionale obţinute de candidat, considerate utile 

în susţinerea candidaturii (opţional); 
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 Dosarul de candidatură al personalului pentru mobilităţi de formare se depune la Biroul de 
Relaţii Internaţionale, în perioada de înscriere stabilită în calendarul de selecţie.  

Interviul de selecţie  

  Interviul de selecţie este organizat la nivelul Universităţii şi va cuprinde două probe: 
prima probă va urmări evaluarea capacităţii de exprimare orală în limba străină (prima comisie de 
selecţie), iar cea de-a doua probă – la care vor participa doar candidaţii declaraţi admişi la prima 
probă – va urmări motivarea, interesul profesional, dar şi cunoştinţe elementare necesare unei 
bune desfăşurări a mobilităţii (a doua comisie de selecţie). Candidaţii care au obţinut un punctaj 
de minim 7,00 din 10,00 vor fi declaraţi admişi sau candidaţi – rezervă în funcţie de notele 
obţinute şi de următorul criteriu: au prioritate cadrele didactice care pleacă pentru prima dată în 
cadrul acestui program.  

 Aprobarea rezultatelor selecţiei. Rezultatele finale ale interviului de selecţie vor fi înainte de 
către Biroul de Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare Consiliului de Administraţie al UCB care va 
propune Senatului UCB aprobarea rezultatelor selecţiei. 

 Candidaţii declaraţi admişi vor confirma locul obţinut prin depunerea la Biroul pentru Programe 
Comunitare a unui acord scris referitor la utilizarea ulterioară a datelor personale conform reglementărilor 
în vigoare, în termen de maxim 30 de zile de la data la care au fost declaraţi admişi. 

 Personalul beneficiar al granturilor ERASMUS va depune la Biroul de Relaţii 
Internaţionale şi Programe Comunitare invitaţia primită de la instituţia gazdă (unde trebuie să fie 
menţionată perioada mobilităţii şi faptul că se va desfăşura în cadrul Programului Erasmus), 
cererea de deplasare se transmite spre aprobare Consiliului Facultăţii şi Consiliului de 
Administraţie al UCB pentru cadrele didactice, iar pentru personalul didactic auxiliar şi 
nedidactic Consiliului de Administraţie al UCB (Anexa nr. 5 a Regulamentului Erasmus – postat 
pe site). Personalul beneficiar va semna un contract financiar la Biroul de Relaţii Internaţionale şi 
Programe Comunitare şi va aduce la întoarcere un certificat din partea universităţii gazdă care să 
ateste realizarea stagiului şi perioada, un raport detaliat asupra stagiului, precum şi actele 
necesare pentru decont (chitanţe, facturi), în cazul cofinanţării transportului. 

 Contractele financiare se încheie după primirea de către personalul selecţionat a confirmării de 
acceptare la universitatea parteneră şi după aprobarea cererii de deplasare în Consiliului de Administraţie 
al UCB; 

 Sumele aferente grantului vor fi plătite în două tranşe: tranşa I in valoare de 80% din totalul 
grantului plata în avans; tranşa a doua în valoare de max. 20% din totalul grantului la întoarcere 
pe baza raportului de activitate. 

 Încheierea mobilităţii Erasmus. La finalul mobilităţii ERASMUS, Beneficiarul se va prezenta la 
Biroul de Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare în termen de 7 zile lucrătoare de la revenirea în 
ţară şi va depune următoarele documente: 
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 Programul de formare (Training Programme) semnat în original de către beneficiar, reprezentanţii 
universităţii partenere şi ai UCB Târgu-Jiu; 

 Adeverinţa privind durata stagiului de formare în străinătate (Certificate of Attendance) de la 
instituţia gazdă; 

 Raport narativ asupra activităţii desfăşurate pe perioada de formare (întocmit de către beneficiar); 

 Proiect cu privire la implementarea bunelor-practici dobândite în urma mobilităţii de formare la 
universitatea gazdă; 

  Declaraţie pe propria răspundere privind folosirea de fonduri din alte surse (cofinanţare). 

 

 Toate informaţiile necesare sunt surprinse în Regulamentul – cadru de desfăşurare privind 
mobilităţile în cadrul Programului comunitar Erasmus, modificat prin şedinţa de Senat din data de 
05.04.2013, postat pe site-ul UCB Târgu-Jiu la secţiunea Informaţii utile (Regulamente). 

 

 

 

Coordonator Biroul de Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare, 
Andreea-Mihaela Văduva 
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SITUAŢIA PARTENERIATELOR ÎN CADRUL PROGRAMULUI 

ERASMUS 

Facultatea de Inginerie 

AN UNIVERSITAR 2013/2014 

Nr. 
crt. 

Universitatea 
parteneră 

Facultate   
UCB Domeniu Erasmus Nivel 

Nr. locuri 
maxim/ 
parteneriat 

Studenţi 

Nr. locuri 
maxim/ 
parteneriat 

Cadre 
didactice 

1 T.E.I. of Piraeus, 
Greece 

FI Sciences 
Mathematics 
Informatics 
Engineering 

licenţă/ 
master 

3 x 6 luni 
 
3 x 6 luni 
 

1 x 5 zile 
 
1 x 5 zile 
 

2 Universidade do 
Porto, Portugal 

FI Mechanical Engineering master 1 x 5 luni 1 x 5 zile 

3 Abant Izzet Baysal 
University, Turkey 

FI 
 
 
 

Electrical Engineering 
Mechanical Engineering 

licenţă 
 
licenţă 
 

2 x 5 luni 
 
2 x 5luni 
 

2 x 5 zile 
 
2 x 5 zile 

4 HAW Hamburg, 
(Hamburg University 
of Applied Sciences) 
Germany 

FI Engineering, Technology licenţă 2 x 5 luni 2 x 5 zile 

5 Eskisehir Osmangazi 
Üniversitesi, Turkey 

FI Computer Engineering 
 
Mechanics and metal work 
 
Building and civil 
engineering  

licenţă 2 x 5 luni 
 
2 x 5 luni 
 
2 x 5 luni 

2 x 5 zile 
 
2 x 5 zile 
 
2 x 5 zile 

6 Nigde 
University,Turkey 

FI Mechanical Engineering/ 
Electrical Engineering/ 
Civil Engineering/ 
Environmental Engineering 
Mathematics 

 
 
licenţă/ 
master 

2 x 6 luni 
2 x 6 luni 
2 x 6 luni 
2 x 6 luni 
2 x 6 luni 

2 x 5 zile 
2 x 5 zile 
2 x 5 zile 
2 x 5 zile 
2 x 5 zile 

7 University of Mining 
and Geology „St. Ivan 
Rilsky”, Sofia, 
Bulgary 

FI Building and Civil 
Engineering 
Environmental Science 
Computer Science 

licenţă/ 
master 

1 x 6 luni 1 x 5 zile 

8 Mendel University, 
Czech Republic 

FI Environmental Science 
Mathematics 
Engineering and 
Engineering Trades 

licenţă/ 
master 

4 x 5 luni 
4 x 5 luni 
 
4 x 5 luni 

3 x 5 zile 
3 x 5 zile 
 
3 x 5 zile 
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9 Technical University of 
Gabrovo, Bulgaria 

FI Mechanical Engineering 
Electrical  Engineering 
Computer Sciences. 
Automation 
Industrial Engineering 
Environmental Engineering 
Mathematics 
 

licenţă/ 
master 

1 x 10 luni 
1 x 10 luni 
1 x 10 luni 
 
1 x 10 luni 
1 x 10 luni 
1 x 10 luni 

1 x 5 zile 
1 x 5 zile 
1 x 5 zile 
 
1 x 5 zile 
1 x 5 zile 
1 x 5 zile 
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SITUAŢIA PARTENERIATELOR EXISTENTE ÎN CADRUL 

PROGRAMULUI ERASMUS 

AN UNIVERSITAR 2013/2014  
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor 

Nr. 
crt.  

Universitatea 
parteneră 

Facultate   
UCB 

Domeniu Erasmus  Nivel Nr. locurilor 
maxim/ 
parteneriat 
 
 
Studenţi 

    Nr. locuri 
maxim/ 
parteneriat 

     
 
      Cadre   
    didactice 

1 Universite du Maine, 
France 

FSEGA Economie / Gestion licenţă  
 
master 

3 x 10 luni 1 x 5 zile 

2 University of Piraeus, 
Greece 

FSEGA Economics licenţă 
 
master 
 

12 x 6 luni 2 x 5 zile 

3 University of 
Wroclaw, Poland 

FSEGA Business Studies and 
Management Science 
 
TBA 

licenţă 
 
master 

 
2 x 6 luni 

  
2 x 5 zile  

4 Fatih University, 
Istanbul, Turkey 

FSEGA Business Studies/ 
 
Management Science 

licenţă 
 
master 

2 x 10 luni 
 
1 x 10 luni 

  2 x 5 zile 

5 Universidade do 
Minho, Braga, 
Portugal 

FSEGA Economics licenţă  
 
master 

2 x 9 luni 
 

  1 x 5 zile 

6 Abant Izzet Baysal 
University, Turkey 

FSEGA 
    

Economics 
 

licenţă  
 
master 

2 x 5 luni 
 
2 x 5 luni 

2 x 5 zile 

7 Universidad de A 
Coruna, Spania 

FSEGA Economics  - - 2 x 5 zile 

8 Kavala Institut of 
Technology (TEI of 
Kavala), Greece 

FSEGA Business Studies licenţă 2 x 6 luni 1 x 5 zile 
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9 Universita degli Studi 
di Parma, Italy 

FSEGA Economics  licenţă 2 x 5 luni 2 x 5 zile 

10 University of 
Maribor,   Slovenia 

FSEGA Business Studies/ 
 
Management Science 

licenţă 
 
master 

2 x 5 luni 
 
2 x 5 luni 

2 x 5 zile 

11 Şirnak Universitesi, 
Turkey 

FSEGA Economics / 
 
Accountancy 

licenţă 4 x 5 luni 
 
4 x 5 luni 

2 x 5 zile 
 
2 x 5 zile 

12 Nigde University, 
Turkey 

FSEGA Economics/ 
 
Business Studies/ 
 
Mathematics 

 
licenţă/ 
master 

2 x 6 luni 
 
2 x 6 luni 
 
2 x 6 luni 

2 x 5 zile 
 
2 x 5 zile 
 
2 x 5 zile 

13 Mendel University, 
Czech Republic 

FSEGA Economics/ 
 
Business Studies/ 
 
Accounting and Taxation/ 
 
Marketing and sales 
management 
 

licenţă/ 
master 

4 x 5 luni 
 
4 x 5 luni 
 
4 x 5 luni 
 
4 x 5 luni 

3 x 5 zile 
 
3 x 5 zile 
 
3 x 5 zile 
 
3 x 5 zile 

14 Corvinus University 
of Budapest, Hungary 

FSEGA Economics/ 
 
Business and administration 
 

licenţă/ 
master 

1 x 5 luni 1 x 5 zile 

15 Radom Academy of 
Economics, Poland  

FSEGA Business and Management 
Studies 

licenţă/ 
master 

20 x 10 luni 10 x 5 zile 

16 European University 
Cyprus  

FSEGA Business and 
Administration 

licenţă 2 x 6 luni 1 x 5 zile 

17 Eskisehir Osmangazi 
University, Turkey 

FSEGA Business and 
Administration 
 
Economics 

licenţă 2 x 5 luni 
 
2 x 5 luni 

2 x 5 zile 
 
2 x 5 zile 

18 TEI of Piraeus FSEGA Business and Accounting licenţă 3 x 6 luni 1 x 5 zile 

19 Technical University 
of Gabrovo, Bulgaria 

FSEGA Management 
Economics 

licenţă/ 
master 

1 x 10 luni 
1 x 10 luni 

1 x 5 zile 
1 x 5 zile 
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SITUAŢIA PARTENERIATELOR EXISTENTE ÎN CADRUL 

PROGRAMULUI ERASMUS 
AN UNIVERSITAR 2013/2014 

 
Facultatea de Relaţii Internaţionale, Drept şi Ştiinţe Administrative 

 

Nr. 
crt 

Universitatea 
parteneră 

Facultate   
UCB 

Domeniu Erasmus Nivel Nr. locuri 
maxim/ 
parteneriat 
 
Studenţi 

Nr. locuri 
maxim/ 
parteneriat 

 
Cadre 
didactice 

1 Mendel University of 
Agriculture and 
Forestry, Brno, Czech 
Republic 

FRIDSA International Relations, 
European Studies, Area 
St. 
 
Law 
 
Sociology and Cultural 
Studies 
 
Public Administration  

licenţă 4 x 5 luni 
 
 
 
4 x 5 luni 
 
4 x 5 luni 
 
 
4 x 5 luni 
 

3 x 5 zile 
 
 
 
3 x 5 zile 
 
3 x 5 zile 
 
 
3 x 5 zile 
 

2 Abant Izzet Baysal 
University, Turkey 

   FRIDSA 
 
  

Public Administration / 
Law 
 
 

licenţă 
 
 

2 x 5 luni 
 

1 x 5 zile 
 

3 Universite du Maine, 
France 

FRIDSA Public Administration / 
Law 
 

licenţă 
 
master 

3 X 10 luni - 

4 Opole 
University,Poland 

FRIDSA Public Administration 
 
International Relations, 
European Studies 
 
Law 

licenţă 
 
licenţă/
master 
 

2 x 9 luni 
 
2 x 6 luni/ 
2 x 6  luni 

2 x 5 zile 
 
2 x 5 zile 

5 Nigde University, 
Turkey 

FRIDSA History  
 
Public Administration 

licenţă 
 
licenţă/
master 

2 x 6 luni 
 
2 x 6 luni 

2 x 5 zile 
 
2 x 5 zile 

6 Eskisehir Osmangazi 
University, Turkey 

FRIDSA History licenţă 2 x 5 luni 2 x 5 zile 
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7 Jagiellonian 
University, Krakow, 
Poland 

FRIDSA Languages and 
Philological Sciences 
English Philology 
(English Literature) 

licenţă 2 x 5 luni 1 x 5 zile 

8 Fatih University, 
Istanbul, Turkey 

FRIDSA Languages and 
Philological Sciences 
 

licenţă 
 

2 x 10 luni 
 
 

  2 x 5 zile 

9 University of Zilina, 
Slovakia 

   FRIDSA Foreign Languages 
Teacher Training and 
Education Science 

licenţă/
master 

2 x 10 luni 
 

2 x 14 zile 

10 Universidade de A 
Coruna, Spain 

FRIDSA Law licenţă 
 

3 x 18 luni 1 x 21 zile 

11 Technical University of 
Gabrovo, Bulgaria 

FRIDSA Public Administration licenţă/
master 

1 x 10 luni 
 
 

  1 x 5 zile 
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SITUAŢIA PARTENERIATELOR EXISTENTE ÎN CADRUL 

PROGRAMULUI ERASMUS 

AN UNIVERSITAR 2013/2014  
 

Facultatea de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale 
 

 

Nr. 
crt.  

Universitatea 
parteneră 

Facultate   UCB Domeniu Erasmus  Nivel Nr. locuri 
maxim/ 
parteneriat 
 
Studenţi 

    Nr. locuri   
maxim/ 
parteneriat 

   
       Cadre      
     didactice 
 

1 Abant Izzet 
Baysal 
University, 
Turkey 

  FSMC Physical Education, 
Sport Sciences 

licenţă   2 x 5 luni 
 

1 x 5 zile 

2 Nigde University, 
Turkey 

  FSMC Physical Education, 
Sport Sciences 
 

licenţă 
 
 
 

2 x 6 luni 
 
 
 

2 x 5 zile 
 
 
 

3 Nigde University, 
Turkey 

  FSMC Nursing licenţă 
 

2 x 5 luni 
 

2 x 5 zile 

4 Eskisehir 
Osmangazi 
University, 
Turkey 

  FSMC Nursing 
 
Fine Arts 

licenţă 
 
- 
 

2 x 5 luni 
 
- 
 

2 x 5 zile 
 
2 x 5 zile 
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SITUAŢIA PARTENERIATELOR PENTRU  

MOBILITĂŢILE ERASMUS PENTRU PLASAMENT  

 

ÎN CADRUL PROGRAMULUI COMUNITAR ERASMUS 

AN UNIVERSITAR 2013/2014 

 

Observaţii: Studenţii pot veni cu alte propuneri cu privire la locaţia, 
compania, firma dorită pentru desfăşurarea mobilităţilor de plasament Erasmus.    

 

Nr. 
crt. 

Universitatea 
parteneră 

Facultate   
UCB 

Domeniu Erasmus Nivel Nr. locuri  
maxim/ 
parteneriat 
 
Studenţi 
 

1 Maribor University, 
Slovenia 

FRIDSA International Relations 
  

 3 x 6 luni 
 
 

2 
 

T.E.I. of Piraeus, 
Greece 

FI 
 
FRIDSA 

Sciences, Mathematics, 
Informatics 
 
Business and Accounting  
 
International Relations 
 

 2 x 6 luni 
 
2 x 6 luni 
 
2 x 6 luni 
 

3 Technical University 
of Gabrovo, Bulgaria 

FI 
 
 
 
 
 
 
 
 
FSEGA 

Mechanical Engineering 
Electrical  Engineering 
Computer Sciences. 
Automation 
Industrial Engineering 
Environmental 
Engineering 
Mathematics 
 
Management 
Economics 

 1 x 10 luni 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 x 10 luni 
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SITUAŢIA PARTENERIATELOR EXISTENTE ÎN CADRUL 

PROGRAMULUI ERASMUS 

AN UNIVERSITAR 2013/2014  
U.C.B. 

PENTRU PERSONALUL DIDACTIC ŞI ADMINISTRATIV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Nr. 
crt. Universitatea parteneră Domeniu Erasmus 

/ Sector economic 

 
Total nr. 

locuri 
contractate 

 
1 University of Piraeus, Greece Education  2 x 5 zile 
2 Wroclaw University, Poland Education  2 x 5 zile 

3 University of Maribor, 
Slovenia 

Education 2 x 5 zile 

4 University of Mining and 
Geology “St. Ivan Rilski”, Sofia, 
Bulgary 

Education 1 x 5 zile 

5 Nigde University, Turkey Education 2 x 5 zile 
6 T.E.I of Piraeus, Greece Education 1 x 5 zile 
7 Universita degli Studi di Parma, 

Italy 
Education 2 x 5 zile 

8 Opole University, Poland Education 2 x 5 zile 
9 Mendel University, Czech 

Republic 
Education 3 x 5 zile 

10 Universite du Maine, France Education 1 x 5 zile 
11 FatihUniversity, Turkey Education 3 x 5 zile 
12 Radom Academy of Economics, 

Poland 
Education 10 x 5 zile 

13 European University of Cyprus Education 1 x 5 zile 
14 Eskisehir Ormangazi University, 

Turkey 
Education 2 x 5 zile 

15 Technical University of Gabrovo Education 1 x 5 zile 
16 University of Zilina, Slovakia Education 1 x 14 zile 
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