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Care este durata unui stagiu
studenţesc Erasmus?
Durata unui stagiu de studiu este de un semestru sau de un an
academic, iar cea a unui stagiu de practică este de trei luni.

Ce finanțare poți primi?
În funcție de țara de destinație, finanțarea maximă este de:
500 de euro/lună pentru studiu
700 de euro/lună pentru practică

Ce beneficii ai ca student Erasmus?
Ce este Erasmus?
LLP-Erasmus este un program european complex de cooperare
transnațională care se adresează tuturor componentelor
sistemului educativ. Ca student, poți beneficia atât de un stagiu
de studiu, cât și de unul de practică.

Nu plătești taxe de studiu la instituția parteneră.
La UAIC ți se păstrează statutul (buget, bursă) avut la plecarea în
stagiu și locul în cămin.
Îți sunt recunoscute integral rezultatele academice obținute în
mobilitate.
Îți sporesc șansele de a găsi un loc de muncă pe măsura
pregătirii tale.

Cum poți obține grantul Erasmus?
Participi la selecția organizată la facultatea ta:
pentru stagii de studiu (martie-aprilie și octombrie);
pentru stagii de practică (pe tot parcursul anului).

Erasmusness

Experiența Erasmus a devenit o carte de vizită mai bună decat diploma de absolvire.
„Atestă
faptul că pe lângă rezultate bune, dețin și capacități de adaptare, curaj și inițiativă.
Este categoric un plus pentru experiența mea. Nu a fost ușor, dar am învățat să mă adaptez
la tot ce e nou, să progresez, să mă descopăr, să mă maturizez și să devin competitivă.
Bursele Erasmus mi-au oferit șansa să evoluez foarte mult într-un timp foarte scurt.
Tot ce am trăit și am experimentat în această perioadă în afara țării nu aș fi reușit să
realizez în România. Cu Erasmus am făcut primii pași în lumea oamenilor mari cu joburi.
Cu bursele Erasmus am prins aripi și am învățat să zbor.

”

Raluca TRONARU, student Erasmus Jurnalism

Ce condiții trebuie să îndeplinești?
Să fii înmatriculat la UAIC, la cursuri de zi;
Să fii integralist, până la ultima sesiune, inclusiv;
Să cunoști limba străină de studiu/lucru la instituţia gazdă și
să ai un document care să ateste acest lucru.

Ce documente îți trebuie la dosar?
Curriculum Vitae
Scrisoare de motivație
Extras din foaia matricolă
Atestat de limbă
Alte documente solicitate de facultate (dacă este cazul)

forward to a friend

Email: erasmus@uaic.ro
Check the site

newsletter
Click here! newsletter
newsletter
forward to a friend

