ERASMUS +
Programul Uniunii Europene
pentru educatie, formare
profesionala, tineret si sport
2014-2020

De ce “Erasmus” ?
• Programul poartă numele
filosofului şi teologului
Erasmus din Roterdam (1465
– 1536) cunoscut ca un
oponent al dogmatismului.

• Acronimul Erasmus poate fi,
de asemenea, citit ca
EuRopean comunity Action
Scheme for the Mobility of
University Students.

Ce a fost până acum ?
Lifelong
Learning
Programme
•Grundtvig
•Erasmus
•Leonardo
•Comenius
•Vizite de
Studiu
Actiunile centralizate

Programe pentru I.S.
la nivel International :
•Erasmus Mundus,
•Tempus,
•Alfa, Edulink, Programe Bilaterale

Programul Tineret in Actiune :
5 actiuni, 7 subactiuni

După 15 ani de Erasmus la USV
• Fonduri primite - 1.791.809 EUR
• Mobilităţi studenţi:
- outgoing – 658
- incoming – 134
• Mobilităţi personal (didactic şi nedidactic)
- outgoing – aprox. 450
- incoming - 110

Noul program Erasmus +
2014-2020
• Aduce sub aceeaşi umbrelă toate programele de
finanţare actuale al UE pentru educaţie, formare

profesională şi tineret

Erasmus +;

• Introduce pentru prima dată măsuri de sprijin în
favoarea sportului;
• Bugetul alocat pentru perioada 2014 – 2020 va fi
de 14.7 miliarde EUR pentru 4 milioane de oameni
(mai mult cu 40% din finanţarea actuală);
• Cea mai mare parte a bugetului va fi gestionata de
Agentiile Nationale;

Simplificare: un singur
program integrat
Actiunea cheie 1

Actiunea cheie 2

Actiunea cheie 3

Mobilitati individuale
pentru invatare

Cooperare pentru
inovare si bune
practici

Sprijin pentru
reforma politicilor

Activitati specifice:

• Jean Monnet
• Sport

Actiunea cheie 1:
mobilitatea persoanelor pentru învăţare
Activitati care se finanteaza:
a)Mobilitatea studentilor in I.S., a elevilor din scolile
VET, a tinerilor voluntari in SEV si a grupurilor
de tineri (schimburi de tineri)
b) Mobilitatea profesionistilor din sectoarele
educatie, formare si tineret (profesori, alte tipuri
de personal didactic, formatori, lucratori de
tineret-in general persoane care lucreaza intro/pentru o institutie/organizatie cu scop
educational )

Actiunea cheie 2:
Cooperare pentru
inovare si schimb de bune practici
*Parteneriate strategice transnationale
*Aliantele pentru cunoastere si Aliantele
sectoriale
*Proiecte pentru dezvoltarea capacitatii
institutionale (cu tarile terte)

Aliantele pentru cunoastere si
aliantele pentru competente sectoriale
*Proiecte de parteneriat de mare anvergura, destinate sa aduca impreuna
sectorul educatie si cel economic

*Scopul acestor proiecte este de a promova creativitatea , inovarea,
antreprenoriatul si de a realiza o concordanta cat mai deplina intre
competentele cerute de piata muncii si cele oferite de sectorul educatie
si formare profesionala
*Vor fi gestionate centralizat, de catre Agentia Executiva
*Flexibilitate mare la compozitia parteneriatelor, cu conditia ca sectorul
economic sa fie bine reprezentat

Proiecte pentru dezvoltarea capacitatii
institutionale
*Preiau activitatile din actualul program Tempus, fiind parteneriate
transnationale de mare anvergura
*Scopul lor este sa sprijine internationalizarea invatamantului superior
in tarile terte, cu precadere tarile terte din vecinatatea UE, precum si
dezvoltarea capacitatii institutionale a universitatilor din tarile in
cauza
*Vor fi gestionate de Agentia Executiva

Parteneriate strategice
transnationale
*Vor fi gestionate de Agentia Nationala
*Continua actualele parteneriate multilaterale centralizate (Comenius,
Erasmus, Gruntvig, Leonardo da Vinci), IP-urile sau parteneriatele
descentralizate
*Permit o mare flexibilitate a tipului de parteneri implicati, se
incurajeaza abordarile cross-sectoriale

*Durata va fi de 2-3 ani in general, cu un minim de 6 luni pentru
proiectele de tineret

Parteneriate strategice
transnationale
Varietate foarte mare de activitati care pot fi realizate:
• Dezvoltare, testare, adaptare si adoptare/implementare a unor
practici/metode inovatoare in educatie sau formarea profesionala
*Facilitarea recunoasterii si certificarii abilitatilor si competentelor
dobandite in contexte formale, nonformale si informale (referiri
la EQF/NQF, ECTS, ECVET, Europass)
*Initiative care dezvolta implicarea sociala si spiritul antreprenorial
*Initiative de cooperare intre autoritati locale/regionale pentru
dezvoltarea sistemelor de educatie, formare, tineret si integrarea lor in
strategia de dezvoltare locala/regionala

Parteneriate strategice
transnationale
• Crearea de module de curs sau formare, programe de studiu sau
curricula comune (inclusiv pentru formarea lucratorilor de tineret)
• Crearea de metode si instrumente pentru imbunatatirea
managementului /leadership-ului institutiilor de educatie/ formare,
tineret, inclusiv prin peer-learning
• Programe intensive
• Realizarea de anchete, studii, cercetari, analize comune pe o tema cheie
din educatie, formare sau tineret (in legatura cu strategia EU 2020)
• Cooperare intre institutiile de educatie/formare si intreprinderi
pentru adaptarea ofertei de formare la piata muncii
• Mobilitati ale personalului sau studentilor/elevilor/tinerilor de scurta
sau de lunga durata care contribuie direct la realizarea obiectivelor
proiectului
• Organizarea de conferinte nationale sau transnationale cu scopul de a
disemina rezultatele/produsele catre stakeholders dinafara
parteneriatului

Actiunea cheie 3:
Sprijin pentru reformarea politicilor de
educaţie şi formare
• Dialogul structurat: întâlniri între tineri şi
factorii de decizie în domeniul educaţiei
• Instrumentele de recunoaştere la nivelul
Uniunii Europene a rezultatelor profesionale
(ECTS, DS, Europass
• Diseminarea şi exploatarea rezultatelor
• Cooperarea cu organizaţii internaţionale.

Jean Monnet
• Sprijină excelenţa în predare şi cercetare în
domeniul politicilor de guvernare a Uniunii
Europene (ştiinţe politice şi administrative, studii
diplomatice, relaţii internaţionale, dialoguri
interculturale, regionalizare etc.)

Sport

• Parteneriate
• Evenimente non-profit la nivelul Uniunii
Europene

Erasmus + în cifre
Mobilităţi individuale
•
•
•
•
•
•

2 milioane studenţi vor studia în străinătate;
650 000 studenţi de la facultăţile vocaţionale vor studia în străinătate;
200 000 studenţi la Master vor beneficia de împrumuturi pentru studii;
25 000 burse pentru Masterate comune (Joint Master);
500 000 voluntari în străinătate;
800 000 personal didactic şi nedidactic vor efectua stagii de predare şi
formare în străinătate.

Proiecte
• 25 000 parteneriate implicând 125 000 instituţii;
• 300 de alianţe ale cunoaşterii implicând 3500 de instituţii şi
întreprinderi.

Ţări participante
•
•
•
•
•
•

•
•

Ţări participante la program
- cele 28 state membre ale Uniunii Europene
ţările membre SEE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia
Ţările candidate la aderarea la UE: Turcia, Republica Iugoslavă a
Macedoniei
Confederaţia Elveţiană
Ţări partenere
ţările din estul Europei: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia,
Moldova, Ucraina
Ţările sud-mediteraneene: Algeria, Egipt, Israel, Iordania, Liban,
Libia, Palestina, Siria, Tunisia
Ţările vest-balcanice: Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo,
Muntenegru, Serbia
Federaţia Rusă

Obiectivele specifice Erasmus
• Creşterea nivelului de competenţe şi abilităţi în funcţie de
cerinţele pieţei de muncă;
• Intensificarea relaţiilor de cooperare între instituţiile de
educaţie şi agenţii economici;
• Crearea unui spaţiu educaţional european care să sprijine
modernizarea educaţiei şi formării;
• Întărirea dimensiunii internaţionale a educaţiei;
• Îmbunătăţirea metodelor de predare şi învăţare a limbilor
străine şi promovarea diversităţii lingvistice şi
multiculturalismului.

Carta Erasmus
Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)
• Este documentul de bază pentru orice universitate care doreşte să
participe la programul Erasmus;
• Cuprinde activităţile pe care universitatea le poate desfăşura în cadrul
programului Erasmus;
• Este aprobată de către Comisia Europeană;
• Pentru aprobarea Cartei, universităţile trebuie să întocmească o
Declaraţie de Politică Erasmus (EPS-Erasmus Policy Statement) prin
care să stabilească planul cooperării în cadrul Erasmus + şi activităţile
pe care doresc să le realizeze.
•

http://www.usv.ro/relint/erasmus_plus.php

• Carta Erasmus a Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava:

• 49577-LA-1-2014-1-RO-E4AKA1-ECHE

Mobilităţi studenţi
• Mobilităţi de studiu: 3 – 12 luni
• Mobilităţi de practică (Traineeship): 2 – 12 luni

-

Maxim 12 luni de mobilitate pentru fiecare ciclu de studiu, indiferent
de numărul şi tipul de mobilităţi;

-

Se iau în calcul şi mobilităţile anterioare din programul LLP/Erasmus
în ciclul de studii în care au fost efectuate;

-

Mobilităţile trebuie să se desfăşoare într-o ţară participantă la
program diferită de ţara care trimite şi de ţara de domiciliu.

Criterii de eligibilitate
Candidatul trebuie:
•

să fie înscris într-un program de studii la Universitatea „Ştefan cel
Mare” (licenţă - zi, masterat - zi, doctorat);

•

la momentul începerii stagiului, să fie absolvent al primului an de
studiu (numai pentru licenţă şi numai pentru stagiile de studiu);pentru
stagiile de practică (trainsheep) această condiţie nu se aplică;

•

să aibă rezultate profesionale bune;

•

să fie bun cunoscător al limbii ţării pentru care solicită bursa sau al
limbii engleze (să promoveze testul de limbă cu rezultate bune sau să
prezinte un atestat de competenţă lingvistică);

Criterii de eligibilitate
•

Un student poate să beneficieze de maxim 12 luni de mobilitate
(studiu sau practică) pentru fiecare ciclu de studiu (licenţă,
masterat, doctorat);
Exemplu: 1 student la licenţă care a avut o mobilitate de studiu de
5 luni, mai poate beneficia în cadrul aceluiaşi ciclu de licenţă
de 5 + 5

+ 2 = 12 luni sau

•

5 + 6 = 11 luni
să prezinte o scrisoare de intenţie;

•

să prezinte un curriculum vitae model Europass;

•

să îndeplinească orice alte criterii impuse de comisia de selecţie a
facultăţii de care aparţine.

LISTA DOCUMENTELOR
din dosarul de candidatură Erasmus
•
•
•

cerere de înscriere la concursul de selecţie a studenţilor Erasmus;
adeverinţă student / masterand / doctorand;
adeverinţă de la secretariatul facultăţii – în cazul studenţilor care
beneficiază de bursă socială;
scrisoare de intenţie;
curriculum vitae model Europass (se vor trece toate datele de
contact: tel., e-mail) ;
copie după cartea de identitate;
declaraţie pe propria răspundere privind stagiile Erasmus de care a
mai beneficiat anterior;
atestat de competenţă lingvistică sau testul de limbă (limba ţării
pentru care solicită bursa sau o limbă de circulaţie internaţională
care se utilizează la universitatea gazdă);
Alte documente solicitate de comisia de selecţie.

•
•
•
•
•

•

–

Formularele vor fi disponibile la adresa
http://www.usv.ro/relint/erasmus_plus.php

Valoarea adăugată a unei experienţe Erasmus
• Dezvoltare personală (încredere în sine, îndrăzneală,
curaj, spirit etic etc);
• Dezvoltare profesională (sporirea oportunităţilor de
continuare a studiilor sau de angajare pe piaţa
muncii);
• Îmbunătăţirea competenţelor lingvistice;
• Dezvoltare interculturală (prieteni, relaţii, cunoştinţe
noi);
• Implicare în activităţi de voluntariat la întoarcere;
• Adaptarea la noi structuri organizaţionale şi de
management.

Drepturile studentului Erasmus
Studentul Erasmus are dreptul :
•

•
•

•

•
•

Să încheie, înainte de plecarea în străinătate,un contract de studiu / practică
(Learning Agreement / Training Agreement), în care să se specifice activităţile
planificate şi numărul de credite ECTS care se vor acorda la finalul
mobilităţii;
să nu plătească taxe de studiu, de înmatriculare, de examinare , de acces la
laboratoare la universitatea gazdă;
Să beneficieze de recunoaştere academică totală şi automată a perioadei de
studiu în străinătate, dacă realizează activităţile menţionate în contractul de
studiu / practică (Learning Agreement / Training Agreement);
Să obţină de la universitatea gazdă, la finalul stagiului, foaia matricolă
(Transcript of Records / Transcript of Work) – document în care sunt
menţionate toate rezultatele obţinute;
Să fie tratat de către universitatea gază în acelaşi mod ca şi studenţii proprii;
Să primească la universitatea de origine, bursa MEN, si pe perioada stagiului
în străinătate (dacă îndeplineşte criteriile de acordare a bursei);

Îndatoririle studentului Erasmus
Studentul Erasmus are datoria:
- Să respecte regulile stipulate în contractul Erasmus pe care îl
încheie cu universitatea de origine, la plecarea în străinătate;
- Să se asigure că orice modificare survenită în contractul de
studiu / practică (Learning Agreement / Training Agreement)
este făcută în termen de 30 zile de la începerea stagiului şi este
semnată atât de universitatea gazdă cât şi de cea de origine;

- Să întocmească un raport de activitate la întoarcerea din
străinătate şi să participe la studiile de feedback realizate de
Universitatea de origine, Agenţia Naţională de Programe
Comunitare sau Comisia Europeană

Granturile Erasmus
Anual, ANPCDEFP fixează granturile lunare în funcţie de ţara de
destinaţie, astfel:
- Grupul 1 de ţări - - nivel de trai ridicat
Austria, Denmark, Finland, France, Ireland, Italz, Lichtenstein,
Norway,
Sweden, Switzerland, United Kingdom
- Grupul 2 de ţări - - nivel de trai mediu
Belgium, Croatia, Czech Republic, Cyprus, Germany, Greece, Iceland,
Luxembourg, Netherlands, Portugal, Slovenia, Spain, Turkey

- Grupul 3 de ţări - - nivel de trai scăzut
Bulgaria, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland,
Romania, Slovakia, Former Yugoslav Republic of Macedonia

Granturile Erasmus
• Granturi egale pentru acelaşi grup de ţări ;
• studenţii care beneficiază de burse sociale la USV – primesc în plus 200
EUR/lună;
• Grantul pt mobilitate de practică = grantul pt. mobilitatea de studiu +
200 EUR/lună;
În acest caz nu se mai aplică şi bonus-ul pentru studenţii cu bursă
socială;

• Studenţii cu dizabilităţi (nevoi speciale) vor depune la Serviciul de
Afaceri Europene documentele medicale care atestă acest lucru. Se va
solicita sprijin financiar suplimentar de la ANPCDEFP

Selecţia studenţilor Erasmus
- 10 martie 2014 -

publicarea mobilităţilor disponibile pentru
anul univ. 2014 – 2015 şi a documentelor şi condiţiilor de
candidatură:
- http://www.usv.ro/relint/erasmus_plus.php
- avizierul Serviciului de Afaceri Europene (corp E, parter,
lângă sala E011)
- site-urile şi avizierele facultăţilor

- 11 martie – 09 mai

- depunerea dosarelor şi derularea
procesului de selecţie la nivelul fiecărei facultăţi din USV;
datele exacte - coordonatorii Erasmus de la facultăţi (lista acestora
la http://www.usv.ro/relint/outgoing.php).

Selecţia studenţilor Erasmus
• 12 – 16 mai – publicarea listei de studenţi selectaţi (prin aceleaşi
mijloace ca mai sus) şi instruirea studenţilor selectaţi organizată de
Serviciul de Afaceri Europene. (data exactă şi locaţia vor fi comunicate ulterior
prin mijloacele de mai sus);

• 19 mai – august – pregătirea mobilităţilor (trimiterea aplicațiilor
la universităţile gazdă şi primirea scrisorilor de accept);

• Septembrie 2014 – septembrie 2015 – derularea
mobilităţilor.

De unde obtineti informatii
SERVICIUL DE AFACERI EUROPENE
http://www.usv.ro/relint/programmes.php
COORDONATORII ERASMUS DE LA FACULTĂŢI
ANPCDEFP:
www.anpcdefp.ro ; www.llp-ro.ro ; www.tinact.ro

COMISIA EUROPEANA
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html
AGENTIA EXECUTIVA
http://eacea.ec.europa.eu/index.htm
http://ec.europa.eu/erasmus-plus
https://www.facebook.com/EUErasmusPlusProgramme

