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UNIVERSITATEA DE ARTÃ ŞI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA 

BIROUL ERASMUS+ 

 

PROGRAMUL ERASMUS+ 

sub coordonarea si supervizarea Comisiei Europene 
 

 

Material informativ  
 

Universitatea de Arta si Design din Cluj-Napoca (UAD Cluj-Napoca) va putea participa 

la actiunile din cadrul noului program al Comisiei Europene, ERASMUS+, datorita 
faptului ca a obtinut Carta Erasmus pentru Invatamant Superior pentru intreaga 

perioada a desfasurarii noului program, adica pentru perioada 2014 – 2020. 
 
VOR PUTEA EFECTUA MOBILITATI ERASMUS+ STUDENTII DE ORICE CETATENIE, 

SINGURA CERINTÃ FIIND CA STUDENTUL SA FIE INMATRICULAT LA CURSURI 
REGULATE. 
 

Fiecare student poate efectua un total de maxim 12 luni de mobilitate in 

fiecare ciclu de studii: licenta, masterat si doctorat. 
 
Studentii din anul terminal vor putea participa la sesiunile de selectie 

organizate pentru anul universitar urmator si vor putea efectua mobilitatea 
astfel: 

1. Studentii din anul 3, nivel licenta, care vor fi selectati vor putea efectua 
mobilitatea pentru care au fost selectati dupa ce vor aduce adeverinta 
ca au fost inmatriculati la programul de masterat; 

2. Studentii din anul 2, nivel master, care vor fi selectati vor putea 
efectua mobilitatea pentru care au fost selectati dupa ce vor aduce 

adeverinta ca au fost inmatriculati la programul de doctorat; 
3. O alta posibilitate pentru studentii selectati atunci cand sunt in anul de 

finalizare a studiilor este sa efectueze mobilitate de plasament dupa 

examenul de licenta, examenul de disertatie sau dupa sustinerea tezei 
de doctorat, in calitate de absolventi. 

 

Mobilitati de studiu pentru studenti  

 
Obiectivele mobilitatilor studentesti Erasmus+ de studiu sunt:  

 Sa ajute studentii sa beneficieze educational, lingvistic si cultural din experienta 
studierii in alte tari europene;  

 Sa promoveze cooperarea intre institutii si imbogatirea mediului educational al 

institutiilor gazda;  
 Sa contribuie la dezvoltarea unui corp comun de tineri calificati, cu deschidere si 

cu experienta internationala, ca viitori specialisti;  
 Sa faciliteze transferul de credite si recunoasterea perioadelor de mobilitate 

petrecute in strainatate, utilizand ECTS sau un sistem de credite compatibil.  

 Mobilitatile de studiu trebuie sa fie de minim 3 luni pentru a fi eligibile. 
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Mobilitati de plasament pentru 
studenti 

 
Aceasta actiune permite studentilor sa efectueze un plasament cu o durata de minim  
2 luni, intr-o intreprindere sau organizatie dintr-o alta tara participanta. ‘Plasament’ 

este o alta denumire pentru cunoscutul ‘training’ sau ‘practica’. Organizatiile gazda 
pentru plasamente studentesti pot fi intreprinderi, centre de formare, centre de 

cercetare si alte organizatii, inclusiv institutii de invatamant superior.  
 

Principiile mobilitãtilor Erasmus+ 
pentru studenti  

 
 studentul ERASMUS+ este scutit de plata taxelor de şcolarizare, a taxelor 

de examinare şi de folosire a laboratoarelor la universitatea parteneră;  

 Universitatea de Artă şi Design va continua sa plătească bursele nationale 
acordate studenţilor (bursa de merit/de studiu sau de ajutor social) , 

pe parcursul perioadei de studiu ca student ERASMUS+ la universitatea 
parteneră; 

 studentul beneficiază de recunoaşterea academică a perioadei de studiu 

încheiate la universitatea parteneră, precum şi a rezultatelor obţinute la 
examene şi alte forme de verificare;  

 perioada de studiu în străinătate se consideră parte integrantă a 
programului de studiu de la Universitatea de Artă şi Design; 

 perioada de stagiu practic (plasament) poate fi recunoscutã ca parte 

integrantă a perioadei de studii a studentului. 
 

 

CRITERII DE SELECTIE 

pentru studentii care candideaza 
pentru o mobilitate ERASMUS+ 

 
50 %, evaluarea situatiei scolare: 50 de puncte se acorda pentru media 10, iar 

pentru celelalte medii se aplica regula de 3 simpla. Se ia in considerare, media pe 
semestrul anterior datei depunerii dosarului de candidatura. In situatiile de egalitate 

de punctaj, se iau in considerare mediile din semestrele anterioare, dupa caz. 
50%, evaluarea portofoliului. 
Vor fi evaluate  numai dosarele candidatilor care au recomandarea profesorului, 

responsabil al programului de studiu(semnatura pe formularul de candidatura in coltul 
din dreapta-sus). 

 
 

DATE DE CONTACT:   

Biroul ERASMUS+ 

(Coordonator: lect.univ.dr. Doina IENEI) 
STR. MATEI CORVIN NR. 6 (CASA MATEI CORVIN, SALA 15) 
TEL: 0264-591477; 

FAX: 0264-593386; 
e-mail: relations@uad.ro; http://ieneid.blogspot.com  

(blog-ul functioneaza ca afisier). 
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