
Scurt ghid al programului Erasmus+ (2021 - 2027) privind proiectele de mobilitate în 

învățământul superior 

Programe intensive mixte (Blended Intensive Programmes - BIP1) 

 

BIP – definiții și concepte, pentru o înțelegere mai ușoară 

BIP constau în activități de învățare mixtă, intensive, de scurtă durată, și reprezintă o combinație 

între cursurile online și cele onsite. Acest tip de program este menit să faciliteze schimbul 

colaborativ de învățare online și muncă în echipă, prin reunirea cursanților din diferite țări. 

Cum funcționează BIP? 

BIP – urile sunt active doar dacă îndeplinesc cele trei criterii esențiale de eligibilitate: 

1. Trebuie să existe un număr minim de 3 țări participante, din cadrul programului; 

2. Minimum 3 Instituții de Învățământ Superior (HEI – Higher Education Institutions),  din țările 

participante, care dețin Carta Universitară Erasmus (ECHE - Erasmus Charter for Higher 

Education); 

3. Minimum 15 participanți (studenți sau membri ai personalului didactic și administrativ, care se 

află într-o mobilitate Erasmus + finanțată), din cadrul instituțiilor de învățământ superior implicate; 

Care sunt principalele subiecte studiate în cadrul unui BIP? 

În principal, programele sunt axate pe subiecte precum obiectivele dezvoltării durabile, 

sustenabilitate, incluziune sau alte provocări identificate de locuitorii unui oraș, ai unei regiuni sau 

de către companii, prin extinderea cursurilor existente oferite de către HEIs participante. 

Beneficiarii BIP 

1. Persoanele care participă la programele intensive mixte (BIP), pentru a învăța sau a fi instruiți 

pot fi: 

• Studenții înscriși la o universitate, la oricare din cele trei cicluri de studiu (licență, masterat 

sau doctorat). 

• Personalul didactic și administrativ angajat la o universitate, având contract de muncă pe 

întreaga perioadă a mobilității. 

2. Participanții implicați în realizarea programului pot fi: 

• Profesori și formatori din cadrul Instituțiilor de Învățământ Superior; 

• Profesori și formatori care sunt personal incoming veniți de la alte instituții de învățământ 

superior; 

 
1 Erasmus+ Programme Guide 2023 - Blended intensive programmes, pag. 49, https://erasmus-

plus.ec.europa.eu/document/erasmus-programme-guide-2023-version-1 
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• Formatori care sunt personal invitat și care provin din cadrul unor organizații, altele decât 

Instituțiile de Învățământ Superior, cum ar fi întreprinderi, asociații sau institute de 

cercetare. 

 

Perioada de mobilitate 

În calitate de participant BIP, vei beneficia de minimum 5 până la maximum 30 de zile de 

mobilitate fizică, fără limite de frecventare a cursurilor în cadrul componentei virtuale a 

programului (frecvența online). 

Recunoașterea creditelor pentru studenți 

După terminarea unui BIP, va trebui să acumulați minimum 3 până la maximum 6 credite ECTS, 

pentru ca mobilitatea să fie recunoscută. La finalul programului, vi se va înmâna un certificat de 

mobilitate. 

Sprijinul financiar 

În calitate de student sau personal didactic și administrativ, puteți primi o contribuție la cheltuielile 

de călătorie și mobilitate, pe durata șederii dumneavoastră în străinătate, sub formă de 

bursă/finanțare din partea UE. 

- Dacă sunteți student care participă la o mobilitate de scurtă durată, bursele zilnice constau în 

costuri unitare fixate în funcție de numărul de zile de activitate, adică de la 5 la 14 sau de la 15 la 

30 de zile. 

- În ceea ce privește personalul didactic sau administrativ, care efectuează o mobilitate de predare 

sau formare, alocațiile de subzistență constau în costuri unitare stabilite în funcție de durata 

mobilității și de țara de destinație. 

Cum să iei parte la un BIP? 

 

În primul rând, va trebui să urmărești, pe site-ul Serviciului de Relații Internaționale și Afaceri 

Europene al USV https://relint.usv.ro , calendarul selecției pentru depunerea dosarelor privind 

mobilitățile Erasmus+ pentru studenți și personal. Criteriile de selecție pentru BIP sunt la fel ca 

cele pentru mobilitățile Erasmus +. 

 

Conținutul dosarului poate fi găsit aici: 

 

- pentru studenți: https://relint.usv.ro/erasmus-students/outgoing-mobilities/mobilitati-cu-tari-

participante-la-program/  

- pentru personal (predare sau formare) https://relint.usv.ro/mobilitati-cu-tari-participante-la-

program-erasmus-staff/#formulare_predare  

 

Membrii comisiei din cadrul fiecărei facultăți vor analiza dosarele candidaților și vor selecta pe 

cele care îndeplinesc toate criteriile. 
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