
 
Carta Studenţilor 
 
Statutul de “student Erasmus” se aplică studenţilor care satisfac criteriile Erasmus de 
eligibilitate şi care au fost selectaţi de Universitatea* lor în vederea petrecerii unei 
perioade de timp în străinătate – pentru a studia la o universitate parteneră eligibilă sau 
pentru a efectua o perioadă de practică/plasament în cadrul unei întreprinderi sau a unei 
alte organizaţii eligibile. În ceea ce priveşte mobilitaţile de studiu, ambele unversităţi 
trebuie să dispună de o Cartă Erasmus a Universităţii acordată de Comisia Europeană. În 
ceea ce priveşte mobilităţii de practică/plasament, Universtiatea trebuie să dispună de o 
Cartă Erasumus a Universităţii extinsă (adică trebuie sp cuprindă şi dreturile şi obligaţiile 
referitoare la practică).  
 
   
*Prin Universitate se înţelege orice tip de instituţie de învăţământ superior, care, conform 
legislaţiei or practicii naţionale, eliberează diplome recunoscute sau alte calificări de 
nivel terţiar, sau invăţământ profesional de nivel terţiar 
 
 
Studenţii Erasmus au următorele drepturi: 
 

• Universitatea proprie şi cea parteneră să fi semnat un acord inter-instituţional. 
• Studentul va semna cu ambele universităţi, cea care trimite studenţii şi cea gazdă, 

un Learning/Training Agreement (acord) prin care se stabilesc detaliile activiţilor 
întreprinse pe parcursul şederii în străinătate, inclusiv numărul de credite ce 
trebuiesc realizate. 

• Să nu plătească taxe universităţii gazdă pentru perioada de studii, pentru înscriere, 
examinări, accesul la laboratoare şi la bibliotecă pe parcursul mobilităţii Erasmus. 

• Recunoaşterea completă a activităţilor încheiate cu rezultate satisfăcătoare, 
conform acordului, pe perioada mobilităţii Erasmus. 

• Să primească o foaie matricolă la încheierea activităţilor întreprinse în străinătate, 
semnată de instituţia/întreprinderea gazdă, care să rezultatele studentului cu 
numărul de credite acumulat şi notele obţinute. În cazul în care 
pratică/plasamentul nu sunt incluse în curiculă, mobilitatea va si consemnată în 
suplimentul la diplomă. 

• Să fie tratat de către universitatea gazdă la fel ca şi să aibă aceleaşi drepturi ca 
studenţii nativi. 

 
Studenţii Erasmus au următoarele obligaţii: 

• Să aibă acces la Carta Erasmus a Universităţii şi Declaraţia de Politici Europene a 
ambelor instituţii, native şi gazdă. 

• Bursa sau împrumutul pentru studii acordat de Universitatea nativă să fie primit şi 
pe perioada mobilităţii în străinătate. 

• Să respecte regulile şi obligaţiile acrodului bursei Erasmus semnat cu 
Universitatea nativă şi Agenţie Naţională. 



• Să se asigure că orice modificări la Learning/Training Agreement sunt luate la 
cunoştinţă în scris atât la Universitatea nativă, cât şi la cea gazdă, imediat ce se 
realizează. 

• Să petreacă toată perioada mobilităţii la universitatea/întreprinderea gazdă, 
inclusiv să ia parte la examinări sau alte forme de evaluare, şi să respecte toate 
regulile şi reglementările instituţiei gazdă. Să scrie un raport privind mobilitatea 
Erasmus de studiu/plasament la întoarcerea acasă şi, la cerere, să transmită un 
feedback universităţii native, Agenţiei Naţionale sau Comisiei Europene. 

 
În cazul unor probleme studenţii trebuie: 

• Să identifice exact problema şi să verifice care sutn drepturile şi obligaţiile. 
• Să contacteze coordonatorul Erasmus din departamentul respectiv şi, la nevoie, să 

folosească procedurile formale de apel din cadrul universităţii native. 
 
În cazul în care problema nu se soluţionează optim, să contacteze Agenţia Naţională. 


