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 Înființat în 1987, Erasmus este cel mai important program de învățământ și formare profesională 
al Uniunii Europene în ceea ce privește mobilitatea și cooperarea la nivelul învățământului superior. 
 Diferitele sale acțiuni se adresează nu doar studenților care doresc să studieze și să muncească 
în străinătate, ci și profesorilor și altor categorii de personal - chiar din întreprinderi - care intenționează 
să predea în strainatate, cât și personalului din universități care dorește să urmeze cursuri de formare în 
afara granițelor. În plus, programul sprijină instituțiile de învățământ superior care doresc să coopereze 
prin programe intensive, retelele academice și proiectele multilaterale, precum și să creeze legături cu 
mediul de afaceri. 
  

Obiective specifice: 

 Sprijinirea realizării unui spațiu european al învățaământului superior 

 Consolidarea contribuției învățământului superior și a învățământului profesional avansat la 
procesul de inovare. 

Obiective operationale: 

 Îmbunătățirea calității si creșterea volumului mobilităților studenților și personalului educațional în 
întreaga Europă, astfel încât până în 2012, în cadrul programului Erasmus și al programelor 
predecesoare mobilitatea să ajunga la cel puțin 3 milioane de participanți 

 Îmbunătățirea calității si creșterea volumului de cooperare multilaterală între instituțiile de 
învățământ superior din Europa; 

 Creșterea gradelor de transparență și compatibilitate între diplomele obținute în instituțiile de 
învățământ superior și de formare profesională avansată din Europa; 

 Îmbunătățirea calității si creșterea volumului de cooperare între instituțiile de invățământ superior 
și întreprinderi; 

 Facilitarea dezvoltării practicilor inovatoare în educația și formarea la nivel terțiar și transferul 
acestora - inclusiv de la o țară participantă la altele; 

 Sprijinirea dezvoltării conținuturilor, serviciilor, metodelor pedagogice și practicilor inovatoare pe 
baza TIC în invățarea pe tot parcursul vieții. 

Cine poate participa? 

 Studenți și cursanți care învață în toate formele de învățământ și formare la nivel terțiar 

 Instituții de învățământ superior, conform precizărilor statelor membre ale UE și ale altor țări 
participante 

 Profesori, formatori și alte categorii de personal din aceste instituții 

 Personal din întreprinderi implicat în activități de predare 



 Asociații și reprezentanți ai celor implicați în învățământul superior, inclusiv asociații de studenți, 
de universități și de profesori / formatori 

 Întreprinderi, parteneri sociali și alți reprezentanți din viața activă 

 Organizații publice și private, inclusiv organizații non-profit și ONG-uri cu responsabilități în 
domeniul organizarii și asigurării învățământului și formării la nivel local, regional și național 

 Centre de cercetare și organisme interesate de învățarea pe tot parcursul vieții 

 Organisme ce oferă servicii de orientare, consiliere și informare 
 

 

Reguli specifice de eligibilitate: 

 Pentru a fi eligibile in acest program, instituțiile de învățământ superior trebuie să dețină o Carta 
Universitară Erasmus (EUC).  
 Cu toate acestea, programul Erasmus este deschis unui larg spectru de actori 
(întreprinderi, parteneri sociali, centre de cercetare). Acestora nu li se cere să solicite o Carta 
Universitară Erasmus pentru a organiza plasamentul studenților sau pentru a participa la proiecte 
multilaterale, rețele sau la măsurile acompaniatoare. 

 În ceea ce privește plasamentul studenților Erasmus, instituțiile de învățământ superior trebuie să 
dețină o Carta Universitară Erasmus extinsă (pentru detalii, vezi informațiile specifice despre 
EUC) iar consorțiile de plasament trebuie să dețină un Certificat Erasmus de plasament în 
consorții. 

 Pe durata studiilor o persoana poate primi maximum două granturi Erasmus: un grant pentru o 
perioada de studii și unul pentru plasament. 

 Pentru realizarea mobilității, țara de origine sau țara gazdă trebuie să fie stat membru al UE. 

 Cel putin una dintre organizațiile participante la un consorțiu trebuie să fie dintr-un stat membru al 
UE. 

Cine coordonează  în România acțiunea din proiecte de mobilități 

europene?  

Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale - 
ANPCDEFP a luat ființă la 27 ianuarie 2005, prin Hotărârea de Guvern nr. 76/27.01.2005, fiind 
creată ca instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educației și 
Cercetării. Misiunea acesteia este de a facilita accesul la alternative europene de învățare 
continua și activă. 

Care sunt oportunitățile actuale ale U.N.A. București în program?  

Mobilități de studii pentru studenții la nivel de Licentă BA și Master MA (SSM) 

Mobilități de plasament pentru studenții la nivel de Master MA și Doctorat (SMP) 

Mobilități de predare pentru cadre didactice (STA) 

Mobilități de formare pentru cadre didactice și personal ethnic (STT) 


