Criterii de eligibilitate şi de selecţie pentru studenţii Erasmus
Criterii de eligibilitate
1. Să fie student la Universitatea ”Petru Maior” din Tîrgu Mureş, înmatriculat la cursuri de zi la
Universitatea ”Petru Maior” din Tîrgu Mureş.
2. Să fie cetăţeanul unei ţări participante la Programul Erasmus + sau să fie cetăţeanul altei ţări,
înmatriculat la cursuri de zi la Universitatea ”Petru Maior” din Tîrgu Mureş.
3. Să fie absolvent cel puţin al primului an de studiu în momentul când are loc mobilitatea (pentru
mobilităţile de studiu);
4. Să nu fi beneficiat de mobilităţi Erasmus pentru mai mult de 12 luni/ ciclu de studiu;
5. Să promoveze un test de limbă străină.
Având în vedere că mobilităţile se desfăşoară în anul academic următor, pot participa la selecţie şi
studenţii din anul I, cu condiţia ca la începutul anului academic următor să li se reanalizeze situaţia
şcolară şi respectarea criteriilor de eligibilitate.
Criterii de selecţie
1. Să aibă rezultate academice bune în anul universitar anterior;
2. Să prezinte o scrisoare de intenţie;
3. Să prezinte un Curriculum Vitae.
MOBILITATEA STUDENŢILOR – CONDIŢII DE ELIGIBILITATE

Orice student care participă la un program de studiu într-o universitate parteneră în cadrul
Programului ERASMUS este considerat “student ERASMUS”, indiferent dacă primeşte sau nu
sprijin financiar, în următoarele condiţii:
 Studentul ERASMUS trebuie să fie înmatriculat la un program de studii ce se finalizează cu
diplomă de Licenţă, Master sau Doctor, la universitatea care oferă mobilităţile.
 Studentul trebuie să fi absolvit cel puţin anul întâi în momentul când are loc mobilitatea (în
cazul mobilităţilor de studiu).
 Mobilitatea de studiu trebuie să facă parte din schimbul de studenţi prevăzut de Acordul
Bilateral încheiat cu universitatea parteneră.
 Perioada de studii la care participă studentul ERASMUS este de minimum 3 luni, respectiv 2
luni pentru plasament şi maximum 12 luni/ ciclu de studiu şi se consideră parte integrantă din
programul universităţii de origine.
 Studentul ERASMUS beneficiază de recunoaşterea academică a perioadei de studiu efectuată la
universitatea parteneră şi a rezultatelor obţinute la examene sau alte forme de verificare, având
obligaţia de a obţine numărul minim de credite ECTS, respectiv 20 pentru un trimestru - 3 luni,
30 pentru un semestru – 6 luni şi 60 pentru un an academic. Recunoaşterea academică poate fi
retrasă dacă studentul nu reuşeşte să îşi realizeze programul de studii la nivelul cerut de
instituţia gazdă, nu realizează numărul minim de credite sau nu îndeplineşte o altă condiţie
cerută de instituţia implicată în recunoaşterea academică.
 Este scutit de taxa de şcolarizare la universitatea parteneră; poate fi cerută plata unor servicii,
dar numai la nivelul costurilor pentru studentul local.
 Studentul care plăteşte taxă de şcolarizare la universitatea de origine continuă plata acesteia pe
durata în care beneficiază de calitatea de student ERASMUS.
 Studentul bursier la universitatea de origine va continua să primească bursa şi pe durata
stagiului în străinătate.
 Studentul ERASMUS trebuie să dovedească o suficientă cunoaştere a unei limbi de circulaţie
internaţională sau a limbii în care sunt predate cursurile la universitatea parteneră.
 Studenţilor cu cerinţe speciale li se va acorda o atenţie deosebită.
 Un student poate beneficia de calitatea de student ERASMUS pentru o perioadă de minimum 3
luni (2 luni pentru plasament) şi maximum 12 luni/ ciclu de studiu (L, M, D).

