21.11.2019

Experienţa ERASMUS
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Direcţia Relaţii Internaţionale

Explorează Europa, încearcă experienţa ERASMUS!
Descoperă o cultură diferită ...
Fă-ţi prieteni noi ...
Învaţă o limbă străină ...
Adaugă o experienţă extraordinară în CV ...
Anual, peste 5000 de studenţi români beneficiază de o
mobilitate Erasmus. Alătură-te comunităţii Erasmus şi
adaugă o nouă dimensiune studiilor tale!

De ce Erasmus?
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• Şanse mai mari la angajare - Studii realizate la nivel european arată
că studenţii Erasmus dispun de calităţi căutate de angajatori:
adaptabilitate la medii noi, flexibilitate, capacitate de interrelaţionare
în medii culturale diferite, competenţe lingvistice avansate.
• Recunoaşterea studiilor – De la lansarea programului în 1987, peste
3.000.000 de studenţi au beneficiat de experienţa Erasmus.
Programul Erasmus îţi asigură recunoaşterea integrală a studiilor din
mobilitate ca parte integrală a diplomei de la universitatea de origine.
• Aventură – Ai şansa de a studia un semestru sau un an în cadrul
uneia din cele peste 150 de universităţi partenere, din 23 de ţări
europene. Cu siguranţă va fi o aventură atât pe plan profesional, cât şi
personal!

Ce îţi oferă Programul Erasmus?

• Viaţă studenţească – Află ce înseamnă să fii student în altă ţară
europeană. Vei află că există lucruri similare cu experienţa ta de la
ASE, dar şi multe diferenţe care te vor surprinde. Experienţa
mobilităţii îţi va oferi o nouă perspectivă asupra studiilor tale şi îţi va
oferi posibilitatea de a experimenta alte stiluri de predare şi învăţare.
• Independenţă – Experienţa de a studia şi a trăi într-o altă ţară va fi o
provocare: va trebui să faci faţă unor situaţii noi şi necunoscute, să îţi
gestionezi timpul şi bugetul, să înveţi să te adaptezi la o nouă cultură.
• Cunoaştere – Sejurul într-o ţară străină îţi va oferi o perspectivă
complet diferită decât cea pe care o dobândeşti ca turist. Vei
descoperi şi înţelege modul de viaţă din ţara gazdă şi vei învăţa să
comunici cu persoane provenind din culturi diferite.
• Realizare – Experienţa mobilităţii nu este întotdeauna uşoară, însă
după ce vei depăşi dificultăţile iniţiale, vei descoperi că, pe lângă
studii, poţi să călătoreşti, să te distrezi, să cunoşti mulţi oameni
interesanţi şi să te dezvolţi ca persoană.
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• Există domenii de studiu privilegiate?
Nu – Programul Erasmus acoperă toate domeniile de studiu. Chiar dacă facultatea
ta nu are acord de cooperare cu o anumită universitate, poţi candida pe locuri aflate
în concurs general dacă universitatea de destinaţie are programe compatibile cu
studiile tale din ţară.
• Când pot beneficia de mobilitate?
Poţi pleca în mobilitate după absolvirea a minim 2 semestre de studii universitare.
Poţi aplica chiar din anul I, după încheierea sesiunii de iarnă şi să beneficiezi de
mobilitate începând cu semestrul I al anului II de studii de licenţă.
• Cât durează mobilitatea?
Durata minimă este de 2 luni pentru stagiile de practică, respectiv 3 luni pentru
mobilităţile de studii. Poţi beneficia de maxim 12 luni de mobilitate în cadrul unui
ciclu de studii universitare, fie în cadrul unui singur an universitar, fie cumulând
mai multe perioade de mobilitate.
• Voi avea restanţe / examene de diferenţă de susţinut la întoarcere?
Nu – Dacă promovezi toate examenele în mobilitate, conform contractului de studii
pe care îl închei la începutul perioadei de mobilitate, acestea îţi vor fi recunoscute
integral, ca parte a studiilor de la ASE. În cazul în care nu cumulezi suficiente
puncte de credit în mobilitate (30 ECTS – semestru, 60 ECTS/an) poţi susţine
examene în sesiunea de reexaminare la ASE.

Studiile tale actuale şi Erasmus+

• Voi putea susţine examenul de finalizare a studiilor la universitatea
gazdă?
Nu – Cu excepţia cazurilor în care există acord de dublă diplomă între
universităţi, examenele de finalizare a studiilor au loc exclusiv la universitatea
de origine (ASE). Studiile din străinătate sunt recunoscute ca parte a calificării
obţinute în România, însă nu se finalizează cu diplomă de la universitatea
gazdă.
• Pot să aleg orice universitate de destinație?
Da – Exclusiv din lista de universități partenere ale ASE. Mobilitățile Erasmus
au la bază acorduri de cooperare bilaterale între instituții deținătoare de Chartă
Erasmus din Uniunea Europeană şi ţările associate.
• Nu cunosc foarte bine limba străină în care voi studia, cum mă pot
pregăti pentru mobilitate?
În cadrul Programului Erasmus+ există un modul de suport lingvistic on-line pe
pacursul mobilităţii pentru limbile engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă
şi olandeză. Recomandăm şi frecventarea cursurilor facultative de limbi străine
şi de cultură şi civilizaţie existente în ASE.
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• Student/ă al/a ASE Bucureşti, forma de
învăţământ cu frecvență (ciclul de licenţă,
masterat sau doctorat)
• Integralist/ă, având media anilor de studii minim
7,00
• În anul de mobilitate (2018/2019), înmatriculat/ă
la ASE Bucureşti în anii de studiu II – III studii
de licenţă sau la programe de masterat sau
doctorat

Criterii de eligibilitate

Documente obligatorii:
 formular de înscriere
(maximum 7 opţiuni pentru universităţi din acelaşi spaţiu
lingvistic)
 curriculum vitae
 scrisoare de intenţie
 proiect de studiu
Documente opţionale:
 atestat de competenţă lingvistică (fotocopie)
 scrisori de recomandare
 diplome, certificate, atestări profesionale, academice etc.
(fotocopii)

Dosarul de candidatură
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Structura evaluării finale:
• Rezultate profesionale

50%

• Test de competenţă lingvistică

30%

• Interviu de selecţie

20%

Criterii de selecţie

• Mobilităţi către ţări cu nivel ridicat al costului vieţii 500 Euro/lună: Austria, Danemarca, Franţa, Italia,
Marea Britanie, Norvegia, Elveţia
• Mobilităţi către ţări cu nivel mediu al costului vieţii 500 Euro/lună: Belgia, Cehia, Cipru, Germania, Grecia,
Spania, Croaţia, Olanda, Portugalia, Slovenia, Islanda,
Turcia
• Mobilităţi către ţări cu nivel scăzut al costului vieţii –
450 Euro/lună: Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania,
Ungaria, Polonia, Slovacia

Suportul financiar Erasmus
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„Pe parcursul celor 2 semestre am încercat să particip la cât mai multe
activități pentru a avea o experiență Erasmus completă. Am primit cu bucurie
oportunitatea de a merge în Cracovia pentru a vizita o fabrică și pentru un curs
la o universitate de acolo și am răspuns prezent la invitația de a vorbi în liceele
din oraș despre experiența mea Erasmus și despre România. Mai mult decât
atât, am avut posibilitatea de a învăța mai multe despre economia Slovaciei și a
țărilor din jur la un curs intensiv de macroeconomie, iar în noiembrie am avut
ocazia de a lua parte la o întâlnire cu un delegat al Comisiei Europene privind
programul Erasmus.
Pe de altă parte, m-am bucurat de weekend-urile în care am călătorit și de
restul timpului pe care l-am petrecut cu noii colegi din Europa, dar și din Rusia,
Canada, Kazahstan sau Tadjikistan. Schimburile de opinii până târziu în
noapte, experiențele lor și momentele împreună m-au ajutat să privesc lumea
mai deschis m-au făcut să mă simt ca un cetățeau european, nu doar ca un
student din România.”

Alina Cioată,
Fac. de Economie Agroalimentară şi a Mediului
Erasmus în Nitra – Slovacia, 2012/13 şi 2014/15
Studentul Erasmus 3.000.000

Director Relaţii Internaţionale
Conf. univ. dr. Anca BOGDAN
Sala 0132
Tel.: 021 319 19 10
E-mail: erasmus@ase.ro
Responsabil ERASMUS Facultatea EAM
Conf. univ. dr. Georgiana-Raluca LĂDARU
Sala 3203
E-mail: raluca.ladaru@eam.ase.ro
www.international.ase.ro
FB: ASEBucharest.DRI, ESN ASE Bucharest

Date de contact
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