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MOBILITĂŢI ERASMUS+ pentru anul universitar 

2022/2023 
 

GRANTURILE ERASMUS STUDENŢI 2022/2023 din cadrul 

FACULTĂŢII DE DREPT,  SUNT PREZENTATE DETALIAT ÎN TABELUL 

ALĂTURAT. 

 

Solicitanţii trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii: 

- să fie înmatriculați la Universitatea „Lucian Blaga”, indiferent de nivelul 

de studiu (licenţă, master, doctorat);  

- să fi absolvit cel puţin un an de studiu în momentul începerii mobilităţii 

(se aplică numai în cazul nivelului licenţă);  

- să fie integraliști după ultima sesiune de examene;  

- să aibă rezultate academice bune-media minim 7; 

 

Dosarele de candidatură pentru selecţie trebuie să cuprindă: 

- Formular de candidatură - secretariat 

- CV Europass romana și limba străină 

- Scrisoare de motivaţie în limbă străină 

- Extras după situaţia şcolară a semestrului/semestrelor/anului/anilor 

precedenţi 

- Atestat de cunoaştere a limbii străine în care studentul va urma cursurile 

la universitatea gazdă(certificat internațional/examen lingvistic BAC) 

- Fotocopii ale diplomelor şi atestatelor profesionale obţinute de candidat 

(opţional) 

 

Depunerea dosarelor se face în perioada 04.04.2022-13.04.2022 la 

secretariat Decanat, secretar Cristina Gancea. 

 

Interviul va avea loc în data de 14.04.2022, ora 11.30 la Facultatea de Drept, 

sala    101 . 
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● Modul de echivalare a creditelor şi a notelor obţinute la întoarcerea din mobilitate se face 

Conform Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3223 din 8 

februarie 2012 pentru aprobarea Metodologiei de recunoaştere a perioadelor de studii 

efectuate în străinătate; 

● În conformitate cu regulile programului, pentru studenții care efectuează o mobilitate de 

studiu, granturile lunare sunt stabilite în funcție de țara de destinație și linia de finanțare:  

Grupul Ţară de destinaţie 

Nivelul național fixat al 

grantului (€/luna) / STUDIU 

Nivelul național 

fixat al grantului 

(€/luna) / 

PLASAMENT 

Grupul 1 

de țări 

Austria, Belgia, Cipru, Grecia, 

Germania, Finlanda, Franţa, 

Irlanda, Italia, Islanda, 

Liechtenstein, Luxemburg, 

Norvegia, Malta,,Olanda, 

Portugalia, Spania,  

Danemarca, Suedia 

Țări partenere (Regiunea 14): 

Elveția, Insulele Feroe, Marea 

Britanie 

Țări partenere (Regiunea 5): 

Andora, Monaco, San Marino, 

Statul Cetății Vaticanului   

520 - 600 euro 720 - 750 euro 

Grupul 2 

de țări 

Bulgaria, Croatia, Cehia, 

Estonia, Letonia, Lituania, 

Macedonia de Nord, Polonia, 

Slovacia, Slovenia, Ungaria, 

Turcia, Serbia 

470 - 540 euro 

 

670 - 690 euro 

 

 

NOTĂ:  

Pentru studenții cu oportunități reduse (acele persoane care, din motive economice, sociale, 

culturale, geografice sau din motive de sănătate, din cauza faptului că provin din familii de 

imigranți sau din motive precum dizabilitățile, dificultăți educaționale sau orice alte motive, 

inclusiv cele care pot da naștere discriminării în temeiul articolului 21 din Carta drepturilor 
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fundamentale a Uniunii Europene), în cazul în care  au fost selectați pentru o mobilitate de studiu 

sau plasament Erasmus+, la granturile de mai sus se adaugă 200 - 250 Euro/lună.  

În cadrul unui ciclu de studiu (licență, master și doctorat), studenții pot beneficia de mai multe 

mobilități de studiu şi practică, a căror durată cumulată să nu depășească 12 luni per ciclu de 

studiu. Excepție: În cazul studenţilor de la Facultatea de Medicină, durata cumulată maximă a 

mobilităţilor este de 24 de luni per ciclu de licență. 

 

Coordonator Erasmus, 

Lect. univ. dr.  Alexandra Rusu 

 

 

 

                                                                    Afișat : 30.03.2022 


