
În atenția studenților selectați pentru mobilitățile ERASMUS de studiu și de 
plasament și a studenților de pe lista de rezervă 

 
 Având în vedere situația prezentă, doresc să vă dau o serie de informații despre pașii ce 
vor urma în cadrul procedurii de desfășurare a mobilităților Erasmus. 
 Pe data de 22 aprilie AR FI TREBUIT să se organizeze instruirea studenților selectați și 
a rezervelor, dar este evident că acest lucru nu se va întâmpla datorită suspendării cursurilor. Cu 
siguranță, se va organiza o instruire imediat ce se vor relua activitățile. 
 În perioada următoare, angajații de la Biroul de relații internaționale, pe baza tabelelor pe 
care le-am transmis, informează și nominalizează la universitățile de destinație, studenții 
selectați, care au optat să desfășoare mobilitatea în sem. I al anului universitar viitor. 
 În paralel, studenții selectați care doresc să plece în sem. I, trebuie să intre pe site-ul 
universității la care vor merge și să caute secțiunea de Relații internaționale, programul Erasmus, 
studenți incoming. Aici ar trebui să se informeze despre documentele ce trebuie trimise, în ce 
formă (prin e-mail, încărcate pe o platformă etc.) și până la ce dată. Există un set de documente 
obligatorii, dar fiecare universitate poate să mai ceară și alte documente suplimentare. 
  

Din setul de documente obligatorii, cele mai importante sunt: 
- Application – un document ce conține datele personale ale studentului 
- Learning agreement (LA) – un document ce conține materiile pe care studentul și le alege 

pentru a le studia în timpul mobilității și materiile pe care le-ar fi studiat la USV. De 
asemenea, Learning agreement-ul are un tabel cu informații despre cele două universități 
– de origine (USV) și de destinație.  
Pentru a folosi eficient perioada de întrerupere a studiilor, vă recomand să vă completați 

Learning agreement-ul și Application și să vi le salvați, până când va fi cazul să le transmiteți. La 
completarea LA vă rog să mă consultați. Pentru a completa tabelul cu disciplinele de la FSEAP 
pentru anul viitor, intrați pe site-ul facultății la Ghidul studentului și veți găsi Planurile de 
învățământ atât pentru licență, cât și pentru masterat. 

 
Indicații pentru completarea primului tabel din LA: 

- la secțiunea ” Study cycle” se va completa EQF level 6 pentru licență, EQF level 7 pentru 
masterat și EQF level 8 pentru doctorat; 

- la secțiunea ”  Field of education” se vor completa domeniile și codurile conform 
informațiilor din tabelul cu universități partenere, de exemplu, 041 – Business and 
administration sau 0311 –  Economics sau 1015 – Tourism, catering and hotel 
management sau 061 – Information and Communication Technology.  
ATENȚIE! În codificarea europeană nu se regăsesc toate specializările din România. 
Astfel, cele mai multe se încadrează în domeniul 041 – Business and administration 
(Contabilitate, Management, Administrarea afacerilor, Afaceri internaționale, Finanțe și 
bănci), dacă nu este specificat clar subdomeniul (așa cum este, de exemplu, la 
Universidade da Beira Interior 0414 – Marketing sau la University of Rzeszow 0413-
Management  and administration); 

- la secțiunea ” Erasmus code” se trece RO SUCEAVA01 pentru universitatea noastră, iar 
pentru universitatea de destinație, codul Erasmus se găsește în tabelul cu universități 
partenere; 

- secțiunea despre persoana de contact de la universitatea parteneră poate fi lăsată liberă. 
Studenții din republica Moldova vor trebui să își găsească o persoană garant, care să le 

garanteze bursa, printr-un document încheiat la notar. Această persoană trebuie să fie cetățean 
român, care să le poată furniza o adeverință de salariat cu salariul lunar.  

NU luați legătura voi cu universitățile partenere până nu primiți confirmarea 
nominalizării. Acest lucru nu se va întâmpla prea curând, probabil în cursul următoarelor 4 
săptămâni.  

Alte situații particulare le voi rezolva personal cu fiecare, dacă apar. 
 


