Centre for International Cooperation
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Cluj-Napoca, RO-400083

Întrebări frecvente
procesul de selecție
1. Unde pot afla informații despre bursele ERASMUS?
Fiecare facultate din cadrul Universității Babeș-Bolyai afișează oferta de burse și datele de selecție.
Coordonatorul Departamental ERASMUS este responsabil cu organizarea selecției și oferirea de
informații studenților.

2. Unde îmi depun dosarul de candidatură?
Fiecare Coordonator Departamental afișează în cadrul facultății procedura de depunere a dosarelor
și de selecție a candidaților.

3. Trebuie să fiu integralist?
Pentru participarea la concursul de selecție trebuie să nu aveți restanțe la examene.

4. Pot să beneficiez de bursa ERASMUS de mai multe ori?
Un student poate beneficia de mai multe mobilități ERASMUS cu condiția să nu depășească 12 luni
de mobilitate într-un ciclu de studiu (licență, master sau doctorat).

5. Ce trebuie să conțină dosarul de candidatură?
 Fișa candidatului;
 Declarația;
 Curriculum Vitae;
 Scrisoare de intenție;
 Adeverință cu rezultatele academice anterioare;
 Copie Certificat de competență lingvistică pentru limba de predare a universității gazdă;
 Alte documente solicitate de către facultate;

6. Ce trebuie să iau în considerare pentru alegerea instituției de destinație?
Trebuie să luați în considerare următoarele elemente:








Limba în care se va desfăşura stagiul de practică;
Domeniul de practică;
Programul de Trainining;
Perioada de practică;
Costurile de cazare;
Costurile de subzistență pe peripada mobilității;
Programul va include în unele situații program de lucru normal, studenții fiind considerați
angajați.

7. Bursa acoperă toate costurile pentru perioada de studiu?
Bursa ERASMUS acoperă parțial costurile pe care un student le are în mobilitatea ERASMUS.

8. Care este cuantumul bursei?

Modalitatea de calcul a grantului se realizează luând în considerare fiecare zi de mobilitate
realizată și cuantumul stabilit pentru țara de destinație după cum urmează:

Numărul de zile de mobilitate x grantul lunar alocat
30 zile

Grupuri
Grupul 1
Grupul 2
Grupul 3

Țările participante la program cu
costuri mai ridicate de trai
Țările participante la program cu
costuri medii de trai
Țările participante la program cu
costuri mici de trai

Țară gazdă
Danemarca, Irlanda, Franța, Italia, Austria, Finlanda, Suedia,
Marea Britanie, Liechtenstein, Norvegia
Belgia, Republica Cehă, Germania, Grecia, Spania, Croația, Cipru,
Luxembourg, Olanda, Portugalia, Slovenia, Islanda, Turcia
Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia,
Slovacia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei

Suma
pe lună
700 EUR
700 EUR
650 EUR

Grantul se virează în proporție de 80% în 15 zile lucrătoare de la semnarea contractului
financiar Erasmus, diferența de 20 % se virează în 15 zile lucrătoare de la încheierea decontului
financiar și academic (depunerea inclusiv a notelor obținute la universitatea parteneră) la UBB.
Studenții care provin din medii defavorizate (alții decât cei cu nevoi speciale) vor primi o
suplimentare de 200 EUR/lună.
9. Dacă am fost selectat, pot să renunț la mobilitatea ERASMUS?
În cazul în care din motive de forță majoră nu mai puteți pleca în mobilitatea ERASMUS, aveți
posibilitatea de a renunța la bursa.

10. Ce trebuie să fac după ce am aflat că am fost selectat?
a. Citirea materialelor informative de pe pagina de web a Centrului de Cooperări Internaționale:
http://www.cci.ubbcluj.ro/lifelong_learning/erasmus.php
b. Contactarea instituției partenere;
c. Completarea formularului de cazare, în cazul în care doriți cazare în cămin studențesc (în cazul
în care este posibil);
d. Completarea formularului de Trainining Agreement;
e. Obținerea invitație sau a unui mail de confirmare care să ateste că ați fost luat în considerare
ca și student ERASMUS incoming la uinstituția parteneră.
f. Prezentarea la Centrul de Cooperări Internaționale, Biroul de Programe Comunitare (Avram
Iancu, nr. 68 );
11. Care este durata mobilității?
Durata fiecărei burse este stabilită de către Universitatea Babeș-Bolyai și instituțiile partenere și variază
în funcție de modul de organizare ale acestora. Pentru a afla perioada de mobilitate este important să
contactați Coordonatorul Departamental ERASMUS de la facultate.

12. Pot să scurtez sau să prelungesc mobilitatea de practică?
Este posibil atât scurtarea cât și prelungirea mobilității de practică cu condiția aprobării obținute de la:
inistituția parteneră și Biroul de Programe Comunitare al Universității Babeș-Bolyai. O mobilitate de
practică nu poate fi mai mică de 2 luni.

13. Care este programul cu publicul la Biroul de Programe Comunitare?
Programul cu publicul este de luni până joi între orele 10:00 și ora 13:00. Vă rugăm să respectați
programul cu publicul.

14. Pot beneficia de informații în afara programului cu publicul?
În afara programului cu publicul puteți să obțineți informații telefonic: 0264 429762 sau prin email:
ramona.fader@ubbcluj.ro sau oana.cozmuța@ubbcluj.ro

