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Erasmus without paper (EWP)

Erasmus Student Card Initiative (ESCI)

• Erasmus Student Card Initiative – o inițiativă a Comisiei Europene (CE),

parte din proiectul Erasmus without paper , care va permite fiecărui student

să identifice și să se înregistreze ușor și sigur la instituțiile de învățământ

superior din Europa, în vederea efectuării mobilităților de studiu, fără a mai

fi nevoie să se înregistreze onsite, prin completarea formularelor pe hârtie;

• CE intenționează implementarea acestei inițiative până în 2025. Aceasta se va

dezvolta prin implementarea aplicației Erasmus+App .

Beneficiile ESCI

Pentru studenți

• acces ușor la informații anterior începerii mobilității, înregistrare online la

universitatea gazdă și recunoașterea automată a creditelor ECTS;

• acces imediat la serviciile din universitatea gazdă (bibliotecă, cazare, transport

etc);

• reduceri de preț la diverse activități și evenimente desfășurate pe teritoriul UE.

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-student-card-initiative_en
https://wiki.uni-foundation.eu/display/EWP/Erasmus+Without+Paper
https://erasmusapp.eu/


Erasmus Without Paper (EWP)

Erasmus Student Card Initiative (ESCI)

Pentru instituțiile de învățământ superior

•Management online și facil al mobilităților studenților (de la selecție și până la

recunoașterea creditelor ECTS);

•Identificarea online a studenților, schimb de date simplu și sigur între instituțiile

de învățământ superior;

•Reducerea volumului de muncă administrativă asociat mobilităților studenților.



Erasmus Student Card Initiative (ESCI)

Erasmus+App

• Erasmus+App – aplicație mobilă pentru studenți, care permite 

gestionarea mobilităților oricând și de oriunde , de la faza de aplicare 

până la terminarea acestora și întoarcerea în țara de origine;

• Este disponibilă pentru Android și iOS. Se poate descărca de pe 

Google Play și Apple App Store.

Ce face Erasmus+APP ? 

• furnizează informații structurate despre programul Erasmus+;

• furnizează top-tips-uri despre traiul în străinătate (generale, specifice 

țării și orașului gazdă);

https://esn.org/erasmus-app


Erasmus Student Card Initiative (ESCI)

Erasmus+App

• oferă un ghid step-by-step prin perioada de derulare a unei mobilități;

• Este corelată cu platforma Online Learning Agreement (Se poate face 

Learning Agreement și pe Erasmus+App);

• furnizează lista evenimentelor, 

știrilor și activităților locale

(în țara gazdă);

• este corelată cu platforma

Online Linguistic Support (OLS) .

https://learning-agreement.eu/
https://erasmusplusols.eu/ro/


Erasmus Student Card Initiative (ESCI)

Online Learning Agreement (OLA)

• Studentii au la dispozitie platforma  Online 

Learning Agreement si aplicatia Erasmus+App;

• Universitățile au la dispoziție platforma 

Dashboard;

• Cele 3 platforme sunt conectate intre ele  -

management online al mobilităților de către 

studenți și universități.



Erasmus Student Card Initiative (ESCI)

Online Learning Agreement (OLA)

Cum funcționează OLA ?

1. Studentul poate accesa platforma learning-agreement.eu folosind 

contul gmail. Creează propunerea de OLA, semnează și apoi o trimite 

coordonatorului de la facultatea  de origine;

2. Coordonatorul Erasmus de la facultatea de origine primește automat 

un email prin care este invitat să semneze OLA. Este posibil să refuze 

semnarea documentului (nu este de acord cu disciplinele alese), ceea ce 

șterge semnăturile existente, și să trimită observații studentului despre 

ceea ce trebuie modificat.

Studentul va primi aceste observații și va putea să corecteze OLA și    

să-l semneze din nou;

https://learning-agreement.eu/
http://www.relint.usv.ro/erasmus-plus-students/erasmus-coordinators/


Erasmus Student Card Initiative (ESCI)

Online Learning Agreement (OLA)

3. După ce coordonatorul de la facultatea de origine semnează OLA, 

coordonatorul de la universitatea gazdă primește automat un email cu 

invitația de a verifica și semna OLA;

4. Toate părțile implicate pot verifica oricând status-ul OLA și odată ce 

toate părțile au semnat OLA, studentul primește un email de notificare 

că documentul este gata.

Pentru întrebări și suport tehnic:    

support@erasmusapp.eu

mailto:support@erasmusapp.eu


Erasmus + 2021-2027
Online Lnguistic Support (OLS)

• Online Linguistic Support (OLS) – platformă destinată studenților

pentru verificarea și îmbunătățirea competențelor lingvistice ale

limbii în care vor studia/lucra la instituția gazdă;

• OLS – disponibil pentru toate limbile oficiale ale UE;

Cum funcționează OLS ?

1. Studentul primește link-ul pentru evaluarea lingvistică, prin email,

de la SRIAE, înaintea plecării în străinătate;

2. Studentul accesează link-ul primit și-și face evaluarea lingvistică de

2 ori: înainte de începerea mobilității și după finalizarea acesteia;

https://erasmusplusols.eu/ro/
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Online Lnguistic Support (OLS)

3. Rezultatul evaluării nu influențează participarea studentului la

programul Erasmus+;

4. Cursuri de limbă online pentru nivel mai mic de C1.
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• Erasmus Student Card Initiative (ESCI)

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-student-card-initiative_en

• Erasmus without paper (EWP)

Erasmus Without Paper - Erasmus Without Paper - European University Foundation 

(uni-foundation.eu)

• Erasmus+App

https://esn.org/erasmus-app

https://erasmusapp.eu/

• Online Learning Agreement (OLA)

Welcome to OLA | OLA (learning-agreement.eu)

• Online Linguistic Support (OLS)

Acasă (erasmusplusols.eu)

• Dashboard

Intro • Erasmus+ dashboard (erasmus-dashboard.eu)

https://esn.org/erasmus-app
https://wiki.uni-foundation.eu/display/EWP/Erasmus+Without+Paper
https://wiki.uni-foundation.eu/display/EWP/Erasmus+Without+Paper
https://esn.org/erasmus-app
https://erasmusapp.eu/
https://learning-agreement.eu/
https://erasmusplusols.eu/ro/
https://www.erasmus-dashboard.eu/intro
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Universitatea Stefan cel Mare din Suceava

Serviciul de Relații Internaționale și Afaceri Europene

Str. Universității, nr. 13, corp E, cam.013

tel: +40 230 216 147 int. 523

tel/fax: +40 230 520 316 

Email: relint@usm.ro

Website: http://www.relint.usv.ro/erasmus-plus-students/outgoing-

mobilities/

mailto:relint@usm.ro
http://www.relint.usv.ro/erasmus-plus-students/outgoing-mobilities/

