
Capitolul I – Principii generale 

Mobilitatile de studiu se realizeaza pentru perioade intre 3 si 12 luni, in cadrul unui 
singur an universitar. 

Un student poate beneficia de maxim un grant de mobilitate de studii si de un grant de 
plasament. 

Mobilitatile Erasmus pot beneficia de suport financiar “Erasmus” sau pot fi mobilitati 
“zero grant”. Acest lucru este stabilit de catre Biroul Executiv al Senatului. 

Oferta de mobilitati va fi prezentata pe urmatoarele spatii lingvistice: spatiul anglofon, 
spatiul francofon, spatiul german, spatiul italian si spatiul spaniol. 

La selectie pot participa toti studentii Academiei de Studii Economice, cetateni romani 
sau straini, la forma de invatamant cu frecventa, in ciclul licenta, masterat sau doctorat. 

Pentru a putea participa la mobilitati, studentii trebuie sa fi absolvit minim 2 semestre in 
momentul inceperii mobilitatii. 

Studentii inmatriculati in an universitar terminal pe durata mobilitatii pot beneficia de 
perioade de studiu de un an universitar. Studentii inmatriculati in an universitar terminal in 
momentul selectiei pot beneficia de mobilitati Erasmus cu durata de doua semestre in anul 
universitar urmator, cu conditia angajarii acestora de a se inmatricula in cadrul unui masterat sau 
doctorat in cadrul ASE in anul universitar urmator. 

Candidatii pot opta pentru maxim 7 universitati din cadrul aceluiasi spatiu lingvistic si 
pot participa la selectia pentru un singur spatiu lingvistic. 

Pentru toate activitatile legate de selectie, prezenta candidatului este obligatorie. 

Selectia se realizeaza in ordinea strict descrescatoare a punctajului general, in corelatie cu 
prioritatile candidatului, in limita locurilor disponibile. 

 

Capitolul II – Selectia candidatilor pentru mobilitati studentesti 
in cadrul programelor comunitare 

 
Criteriile pe baza caruia se fac selectiiile pentru mobilitati studentesti Erasmus sunt: 

concurs(pe baza rezultatelor academic cumulate), rezultatul  testului de competente lingvistice si 
interviul de selectie. 

 
 



Conditii:   
 - depunerea la Biroul pentru Programe Comunitare a unui dosar cuprinzand: formularul 
de inscriere(cu precizarea optiunilor), scrisoare de intentie ,curriculum vitae, proiect de 
studiu (redactatate in limba straina in care se vor face studiile), documente optionale 
necesare pentru mobilitatea solicitata. 
 - este permisa o singura inscriere, dosarul ramanand in posesia Biroului pentru Programe 
si Comunitare. 
-  dupa incheierea perioadei de inscriere nicio informatie nu poate fi modificata. 
 - dosarele incomplete sau care contin informatii necoerente vor fi eliminate. 
Seretariatul fiecarei facultati se va ocupa cu colectarea rezultatelor academice ce vor fi                                   

centralizate de Biroul pentru Programe Comunitare. 
Pentru a putea candida este necesar ca studentul sa fie integralist si sa aiba o medie 

generala de minim 7.00. 
Calcului rezultatelor academice se face cumulative(medie aritmetica intre mediile anuale) 

pentru  ciclul licenta, iar pentru masterat si doctorat se ia in calcul media generala de absolvire. 
Eventualele erori aparute pot fi verificate de candidate si ulterior modificare. 
Testul de competenta lingvistica  consta intr-o proba scrisa si se va desafasura pe 

parcursul a 2 ore. 
Testul se organizeaza pentru 5 limbi de circulatie internationala (limbile: engleza, 

franceza, intaliana,spaniola, germana). 
Repartizarea in sali a candidatilor se va face cu minim 48 de ore inainte de inceperea 

concursului. 
Este necesar actul de indentitate pentru participarea la proba scrisa. 
Prezenta candidatilor in sala de concurs este consemnata inainte de distribuirea 

materialelor;cei ce nu sunt prezenti in momentul distribuirii nu vor mai putea sustine proba 
scrisa. 

Frauda sau tentativa de frauda este sanctionata prin eliminare. 
Baremul va fi afisat in 24 de ore la panoul Biroului pentru Programe Comitare. 
Este necasara nota 5.00 pentru promovarea probei scrise. 
Certificatele lingvistice recunoscute pot fi prezentate de catre canditati pentru inlocuirea 

probei scrise. 
Interviurile vor avea loc descentralizat la facultatile care au incheiat acorduri bilateral 

pentru mobilitatea studentilor. 
Comisia va fi formata din: decanul facultatii, un reprezentant al studentilor si un 

reprezentant al limbii straine de specialitate. 
Programarea interviurilor va fi stabilita de catre comisiile de selectie de la nivelul 

facultatilor. 
Interviul urmareste :exprimarea orala in limba staina, motivarea si interesul profesionalsi 

reprezinta o proba eliminatorie, nota minima necesara fiind 5.00. 
Rezultatele interviului vor fi afisare in maxim 48 de ore. 



Media de concurs este formata din: media anilor de studio(50%), rezultatul competentelor 
lingvistice (30%),interviul(20%), nota minima admisa fiind nota 5.00. 

Ierarhizarea se face dupa media de concurs si preferintele candidatilor. 
Un candidat poate fi selectat doar de o universitate, indiferent de numarul optiunilor sale, 

si are locul garantat pana cand acesta decide sa renunte la el. 
Rezultatele vor fi  pe liste ,pe categorii: admisi, in asteptare si respinsi. 
Redistribuirile se fac in ordinea inscrierilor fara a se schimba clasamentul general. 
Renuntarea la locul castigat se face in maxim 5 zile lucratoare. 
Locurile disponibile (cele la care candidatii au renuntat,mobilitatile nealocate) sunt 

redistribuite candidatilor aflati in lista de asteptare in media strict descrecatoare a mediilor si 
repectand optiunile fiecaruia. 

Candidatii care sunt admisi in prima etapa pot renunta la locul ocupat pentru o alta 
optiune si vor fi disponibilizati pe lista de rezerve. 

Locurile ramase disponibile dupa redistribuire sunt alocate candidatilor de pe lista de 
rezerve in ordinea mediilor de concurs. 

Contestatiile vor fi depuse in termen de 24 de ore, iar candidatul caruia ii este acceptata 
contestatia va primi titlul de student Erasmus daca in urma ierarhizarii rezultatelor finale obtine 
un punctaj mai mare decat a ultimului candidat admis initial. 

Dosarele candidatilor respinsi pot fi retrase la cerere in termen de 3 luni de la afisarea 
rezultatelor finale. 

 
Capitolul III – Desfasurarea mobilitatilor studentesti 

in cadrul programelor comunitare 
 

 Studentii vor completa contractele de studiu in vederea vizarii acestora de catre Ase si 
universitatile partenere, alegandu-si discipline identice ASE-ului sau compatibile. Disciplinele 
vor fi completate într-o limbă de circulaţie internaţională (limba de predare la universitatea 
parteneră). 
 Contractul de studii şi modificările acestuia se încheie în trei exemplare originale: unul 
pentru beneficiar, unul pentru universitatea-gazdă şi unul pentru ASE Bucureşti. 
 
 Contracte financiare  
 Dupa ce se vor afla sumele alocate ASE-ului se va stabili cuantumul lunar al garantului 
de mobilitate,care vor fi virate către beneficiari după primirea acestora de la ANPCDEFP, după 
cum urmează: 80% din grantul total la începerea mobilităţii şi 20% din grantul total în termen de 
15 zile lucrătoare de la finalizarea mobilităţii şi depunerea tuturor documentelor justificative la 
Biroul pentru Programe Comunitare. 

La semnarea contractelor financiare, studenţii selectaţi vor depune la sediul Biroului 
pentru Programe Comunitare următoarele documente:  



*copie dupa invitaţia / confirmarea de admitere de la  
universitatea partenera 
*copie dupa contractul de studii semnat de reprezentanţii ASE 
* identificarea financiară a beneficiarului mobilităţii 
*copie act de identitate (carte de identitate/paşaport), copie  
*asigurare medicală 
*declaraţia unui garant.  
.  

 Perioada de studii aprobată iniţial poate fi prelungită până la maximum 12 luni, fără a 
depăşi data de încheiere a anului universitar în care se desfăşoară mobilitatea (30 septembrie). 
 
 Încheierea mobilităţii Erasmus si actele doveditoare care se vor depune la facultate: 
- Contractul de studii (Learning agreement)  
- Situaţia şcolară (Transcript of records) atestând  
- Adeverinţa de la universitatea gazdă privind durata studiilor în străinătate (Certificate of  
Attendance)  
- Raport narativ asupra activităţii desfăşurate pe perioada de studiu  
- Declaraţie pe propria răspundere privind eventuala folosire de fonduri din alte surse 
(cofinanţare). 
 

La sfârşitul perioadei de studiu în străinătate, instituţia gazdă trebuie să ofere 
beneficiarului mobilităţii şi ASE Bucureşti un certificat care să confirme îndeplinirea 
programului de studiu şi un extras din foaia matricolă care să ateste rezultatele obţinute. 

 Baza de echivalare a perioadei de studii în străinătate o constituie sistemul european al 
creditelor transferabile ECTS. 
 
 
Pentru mai multe informatii, va rugam sa accesati regulamentul integral aici: 
http://ase.ro/ase/burse/pdf/Erasmus_2012/REGULAMENT%20Erasmus.pdf 
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