
Experiența 
ERASMUS

Academia de Studii Economice din București
Direcția Relații Internaționale

Biroul Erasmus+



“We travel not to escape life, 
but for life not to escape us.” — anonymous 

(who probably went through this pandemic)



De ce 
ERASMUS?

- Descoperi o cultură diferită;
- Îți faci prieteni din toată lumea;
- Înveți o limbă nouă;
- Îți duci CV-ul la nivelul următor!



MOBILITĂȚI DE PLASAMENT
(Internship)



Oricum

Oricând
Dosarul se poate depune oricând în timpul anului 
universitar, cu maximum 2 luni înainte de plecare.

Poți căuta orice tip de firma / organizație / ONG 
la care vrei să mergi! 

Oricine
Nu contează situația școlară (și restanțierii pot participa)!

Nu se susține test lingvistic sau probă de interviu!



Masteranzi în semestrul în care 
este prevăzută practica de 

specialitate în planul de 
învățământ

Când pot merge?

VACANȚA DE VARĂ!
Fără echivalarea practicii:
Oricare, chiar și în cea de după 
finalizarea studiilor!

Cu echivalarea practicii:
Cu acordul coordonatorului 
departamental mobilitatea poate 
echivala practica de specialitate din 
planul de învățământ dacă se 
realizează în vara premergătoare

Pot participa studenții de anul
1 Licență; 
1 Masterat; 
Studenți la facultatea de drept 
(curs facultativ practică).

În semestrul II

Absolvenți licență care nu se 
înscriu la masterat sau

absolvenți masterat

În primele 12 luni de 
la absolvire

Doctoranzi

În orice 
perioadă 



Cu poză, în limbă străină!

Scrisoarea 1

Dosarul de candidatură

Formular de candidatură

Curriculum Vitae

Cereți o scrisoare de invitație din partea 
organizației la care mergeți.

Learning Agreement for Traineeships 
Se găsesc pe www.international.ase.ro 

la secțiunea Erasmus for Placements

Scrisoarea 2
O scrisoare de motivație 
scrisă în limbă străină.

Extras de cont

Copie C.I. Asigurare medicală



Granturile se acordă diferențiat, conform Cartei Erasmus.

Austria, Belgia, Cehia, Cipru, Croația, 
Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, 
Irlanda, Islanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburg, 

Marea Britanie, Norvegia, Olanda, 
Portugalia, Spania, Suedia.

Bulgaria, Estonia, Letonia, 
Lituania, Macedonia de Nord, 

Malta, Polonia, Slovacia, 
Slovenia, Turcia, Ungaria.

Finanțare

720 € / lună 670 € / lună 



DE REȚINUT . . .

● Puteți merge la orice instituție 
situată într-o țară participantă la 
program, cu excepția instituțiilor 
europene;

● Puteți pleca minimum 2 luni și 
maximum 12 luni / ciclu de studii;

● Doctoranzii au obligativitatea de a 
pleca într-un stagiu de cercetare în 
străinătate.



Găsește 
un partener

Depune 
dosarul

5 ETAPE SIMPLE
pentru un internship “smooth”

Formalități 
administrative 

Check your email~!

Contract financiar 
+ Test OLS 

01

02

0403

05

Aici este perioada 
în care ești plecat/ă

Formalități 
la întoarcere
Check your email~!

Test OLS
+
 Chestionar 
satisfacție
+
 Certificat de 
prezență

Opțional: 
testimonial



ERASMUSINTERN.ORG
EURASMUS.COM

ALGOOS.COM
AIESEC.COM

PRAXISNETWORK.EU
EC.EUROPA.EU/EURES

GOOVERSEAS.COM
IES-CONSULTING.EU

SPAIN-INTERNSHIP.COM
INTERN-PLACEMENTS.COM
PLACEMENTSLOVAKIA.COM

ETC

Platforme pe care 
puteți căuta  un 

internship

#BeInnovativeBeProactive



Parteneri cu tradiție în ASE



“Three months, the best months of my life. 
Over 50 new people, unlimited experiences. 

I will let the pictures tell my story 
and show my evolution.” 

Testimonial

Marius Mădălin Deaconescu
Marketing - Q Libra - Sofia, Bulgaria



Testimonial
,,Atât elevii pe care i-am cunoscut, 

cât și internii, au reușit să-mi ajungă 
la inimă și m-au învățat că prietenia 
depășește toate barierele, indiferent 
că este vorba de etnie, naționalitate, 

limbă sau vârstă. 

La final, pot spune că am învățat în 
două luni mai mult decât aș fi învățat 

într-un an dacă aș fi rămas acasă.”

Simona Diana Ursulescu
FABBV - AIESEC - ISTANBUL, TURCIA

Grup de studenți
ASE - ODYSSEY - ITHACA, GRECIA



,,A fost minunat. Nu cred că există lucru 
mai frumos pe lumea aceasta decât să 
cunoști culturi diferite, să devii prieten cu 
oameni care au obiceiuri total diferite. [...]
Eu pot să spun că astăzi sunt ceea ce 
sunt datorită experiențelor Erasmus.” 

Testimonial

Adriana Elena Gușeilă
FABIZ - COTON DOUX - SAINT TROPEZ, FRANȚA

Jessica Rusnac
REI - AIESEC - CALABRIA, ITALIA



Mobilități 
de studiu



În ce 
limbă voi 

studia?20+ țări din spațiul UE
11 țări NON-UE

149 opțiuni

Engleză

Belgia, Franța, Maroc, 
Luxemburg

34 opțiuni
Franceză

Austria, Germania, Elveția
18 opțiuni

Germană

Spania
14 opțiuni

Spaniolă

Italia
22 opțiuni

Italiană



Țări din UE &
state terțe ale UE

Austria, Belgia, 
Bulgaria, Cehia, 

Cipru, Croația, 
Danemarca, 

Estonia, Franța, 
Germania, Grecia, 

Irlanda, Italia, 
Lituania, Letonia, 

Macedonia, 
Marea Britanie, 

Norvegia, Olanda, 
Polonia, Portugalia, 
Slovacia, Slovenia, 

Spania, Ungaria, 
Turcia 

Destinații non-UE

Unde voi 
studia?

Azerbaijan, Egipt, 
Federația Rusă, 
Georgia, Israel, 
Japonia, Liban, 
Maroc, 
Republica Moldova, 
Statele Unite ale 
Americii, Ucraina



1093 (studii) 
+ 413 (internship)

Studenți ASE plecați (și întorși)
cu Erasmus

între 2016 - 2021



Criterii de Eligibilitate

Student ASE 
la forma de 
învățământ 

cu frecvență
Licență, 

Masterat, 
Doctorat.

Și cei din 
ultimii ani 
pot candida!

Pe locurile de la 
ciclul următor de 
studii.

Sau în curs de 
“a-și lua restanțele”

:)

Integralist



Etapele procesului 
de selecție

01 02 03 04

Afișarea ofertei de 
mobilități

www.internațional.ase.ro

Testul de competență lingvistică / 
Echivalarea Certificatelor
Online pe www.online.ase.ro 

cu supraveghere pe Zoom!

Depunerea online a dosarelor 
www.erasmus.ase.ro

Interviurile de selecție
Tot online, pe Zoom!



PRIMA SELECȚIE din februarie
pentru anul universitar 2022 / 2023 

   31 IAN

         7-18 FEB

         2 MAR

       30 - 31 MAR

Afișarea ofertei 

Înscriere online 

Test lingvistic / Echivalare certificat

Interviuri de selecție



A DOUA SELECȚIE din iunie
pentru anul universitar 2022 / 2023 
PE LOCURILE RĂMASE DIN PRIMA SELECȚIE

   2 IUNIE

6-17 IUNIE

27 IUNIE

5-8 IULIE

Afișarea ofertei 

Înscriere online 

Test lingvistic / Echivalare certificat

Interviuri de selecție



Ce conține dosarul de 
candidatură?

Proiect de studiu
O prezentare scrisă a 
primei opțiuni, a 
cursurilor găsite la 
universitatea parteneră 
etc, tot în limbă străină.

CV
Un curriculum vitae cu 
poză, în limba străină 

corespunzătoare 
spațiului pentru care 

candidați!

Scrisoare de 
intenție
În limba străină 
corespunzătoare 
spațiului pentru 
care candidați!

Formular de 
înscriere (online)

Maximum 7 opțiuni 
per student 

dintr-un singur 
spațiu lingvistic!

Atestat de cunoaștere a limbii străine; scrisoare de recomandare; diplome și atestate 
profesionale; alte documente considerate relevante pentru cazurile de bursă socială.*DOCUMENTE OPȚIONALE



Este o probă scrisă; nota de trecere este 5!

● Poate fi echivalat cu anumite certificate 
internaționale!

● Este o evaluare cu grad de dificultate mediu, 
făcută să determine capacitatea studentului de 
a înțelege limba străină în care va studia.

● Exemple de subiecte se găsesc pe 
www.international.ase.ro în secțiunea Erasmus.

Cum este testul de 
competență 
lingvistică?

http://www.international.ase.ro


Greu!
Just kidding! :)
Este simplu și se trece cu 5. 

Obiectivele 
interviului

Evaluarea motivației tale, 
capacitatea de a te exprima în 

limba străină aleasă, 
înțelegerea alegerilor tale.  

Cum este 
interviul?



Criterii de 
departajare

Rezultatul testului de 
competență lingvistică / 
echivalarea certificatului

Test lingvistic /
Certificat de limbă

Media anilor de studiu

Rezultate 
profesionale 

Nota obținută la 
interviul de 
selecție

Interviu

30%
50% 20%



Confirmarea 
locului
Cei care au ocupat un loc, vor 
fi confirmați automat și tacit, 
iar cei care nu au ocupat 
niciun loc vor reface lista de 
opțiuni și vor fi redistribuiți pe 
locurile rămase.

Nominalizarea 
și aplicarea

Verifică deadline-urile 
universității pentru care 
tu însuți va trebui să îți 

depui înscrierea ca 
student de exchange!

Etapele 
post-selecție

Formalități 
administrative 

obligatorii
Check your email~!

Înregistrare la universitatea 
parteneră, cazare, program de 

orientare, contract financiar, 
contract de studiu - cursuri 

(+ după caz, schimbarea aprobată 
a cursurilor din contract).01 02 03



Cum se 
acordă?
Studenții beneficiază de 
finanţare diferenţiată în 
funcţie de destinație și de 
durata studiilor. 

Poți beneficia de grant 
mai mare dacă te 
încadrezi la burse sociale.

Criteriile de finanțare se 
regăsesc în 
Carta Erasmus 
disponibilă oriunde online.

Grantul



Exemple de grant

Transport Subzistență Total pe 
aprox. 5 luni

SUA 1000+ € 700 € / lună 4500 €

Belgia - 520 € / lună 2600 €

Polonia - 470 € / lună 2350 €



Recunoașterea 
studiilor

Dacă urmezi cu atenție și răbdare toate 
îndrumările pe care le vei primi pe email 

după selecție și ai un Learning Agreement / 
Changes to the Learning Agreement 
aprobat de ambele universități, atunci 

studiile îți vor fi recunoscute 
fără probleme!



De ce Internship 
cu Erasmus?
Oricine din ASE poate aplica, 

în limita bugetului total!

Nu există termene fixe!

Nu există selecție cu teste!

Tu îți alegi unde mergi în UE!

Grantul este mai mare!

De ce Erasmus 
pentru studii?

Poți vedea cum este să studiezi 
într-un mediu diferit.

Poți să îți faci prieteni studenți din 
toată lumea!

Concluzii



The sky’s the limit !

Unless one day 
we’ll have 

Erasmus on Mars…



CREDITS: This presentation template was created 
by Slidesgo, including icons by Flaticon, and 

infographics & images by Freepik

Mulțumiri!
Vreți să aflați mai multe?

www.international.ase.ro
erasmus@ase.ro
021 319 19 10

Please keep this slide for attribution

Direcția Relații Internaționale 
Academia de Studii Economice

follow us: @erasmus_ase

#BeInnovativeBeProactive

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

