
Anexa 3. Exemple de preluări în Recomandările–cadru privind organizarea mobilităților 

academice și a recunoașterii perioadelor de mobilitate din documentele europene 

Recomandările–cadru privind organizarea 

mobilităților academice și a recunoașterii perioadelor 

de mobilitate 

Ghidul Programului Erasmus+ 

Universitățile și organizațiile implicate într-un proiect 
de mobilități internaționale de credit/mobilitate a 
persoanelor în scop educaţional îşi asumă 
următoarele roluri şi sarcini:  

 Universitatea solicitantă dintr-o ţară participantă la 
Program: este responsabilă de depunerea cererii 
pentru proiectul de mobilitate, de semnarea şi 
gestionarea contractului de finanţare şi de 
elaborarea de rapoarte. Solicitantul poate fi 
coordonatorul unui consorţiu de mobilitate al 
organizaţiilor partenere din aceeaşi ţară cu scopul de 
a organiza diverse activităţi de mobilitate pentru 
studenţi şi personal. 

 Universitatea de trimitere: este responsabilă de 
selectarea studenţilor/personalului şi de trimiterea 
acestora în străinătate. Printre responsabilităţi sunt 
incluse plata granturilor, pregătirea, monitorizarea şi 
recunoaşterea perioadei de mobilitate.  
 
 

 Universitatea gazdă: este responsabilă de primirea 
studenţilor/personalului din străinătate şi le oferă 
acestora un program de studiu/stagiu de practică 
sau un program de activităţi de formare sau 
oportunitatea de a desfăşura o activitate didactică.  

 Organizaţia intermediară: este o organizaţie activă 
pe piaţa forţei de muncă sau în domeniile educaţiei, 
formării şi tineretului dintr-o ţară participantă la 
program. Aceasta poate fi un partener în cadrul unui 
consorţiu de mobilitate naţional, dar nu este o 
organizaţie de trimitere. Rolul său ar putea fi de a 
partaja şi a facilita procedurile administrative ale 
instituţiilor de învăţământ superior de trimitere, de a 
coordona mai bine profilurile studenţilor la nevoile 
întreprinderilor, în cazul stagiilor de practică, şi de a 
pregăti în comun participanţii 

Organizațiile participante implicate în proiectul de 
mobilitate pot avea următoarele roluri și sarcini:  
 

 Organizația solicitantă dintr-o țară participantă 
la program: este responsabilă de depunerea 
cererii pentru proiectul de mobilitate, de 
semnarea și gestionarea acordului de grant și de 
raportare. Solicitantul poate fi coordonatorul unui 
consorțiu: care conduce un consorțiu de 
mobilitate al organizațiilor partenere din aceeași 
țară cu scopul de a organiza diverse activități de 
mobilitate pentru studenți și personal.  
 

 Organizația de trimitere: este responsabilă de 
selectarea studenților/personalului și de trimiterea 
acestora în străinătate. Aceasta include, de 
asemenea, plata granturilor (pentru cei din țările 
participante la program), pregătirea, 
monitorizarea și recunoașterea perioadei de 
mobilitate.  

 Organizația gazdă: este responsabilă de 
primirea studenților/personalului din străinătate și 
le oferă acestora un program de studiu/stagiu sau 
un program de activități de formare sau 
beneficiază de o activitate didactică.  

 Organizația intermediară: este o organizație 
activă pe piața forței de muncă sau în domeniile 
educației, formării și tineretului dintr-o țară 
participantă la program. Aceasta poate fi un 
partenerîn cadrul unui consorțiu național de 
mobilitate, dar nu este o organizație de trimitere. 
Rolul său ar putea fi de a partaja și facilita 
procedurile administrative ale instituțiilor de 
învățământ superior de trimitere, de a adecva mai 
bine profilurile studenților la nevoile 
întreprinderilor, în cazul stagiilor,și de a pregăti în 
comun participanții. 

Recomandările–cadru  Proiect de mobilitate pentru studenții și personalul 
din învățământul superior 

III. SELECȚIA STUDENȚILOR ȘI A 
PERSONALULUI  
10. Studenții depun cererea de participare la propriile 
instituții de învățământ superior care efectuează 
selecția participanților la acțiunea de mobilitate. 
Procedura de selecție a studenților, precum și 
procedura pentru acordarea unui grant, trebuie să fie 
echitabilă, transparentă, coerentă și documentată și 
va fi pusă la dispoziția tuturor părților implicate în 
procesul de selecție.  
Instituția de învățământ superior trebuie să ia 
măsurile necesare pentru a preveni orice conflict de 
interese cu privire la persoanele care pot fi invitate 
să facă parte din comisiile de selecție sau să 
participe la procesul de selecție a studenților.  
Criteriile de selecție, cum ar fi, de exemplu: 
performanța academică a candidatului, experiențele 

Selecție 
 
Studenții depun cererea de participare la propriile 
instituții de învățământ superior care efectuează 
selecția participanților la acțiunea de mobilitate. 
Procedura de selecție a studenților – precum și 
procedura pentru acordarea unui grant – trebuie 
să fie echitabilă, transparentă, coerentă și 
documentată și va fi pusă la dispoziția tuturor 
părților implicate în procesul de selecție. 
Instituția de învățământ superior trebuie să ia 
măsurile necesare pentru a preveni orice conflict 
de interese cu privire la persoanele care pot fi 
invitate să facă parte din comisiile de selecție sau 
să participe la procesul de selecție a studenților. 
Criteriile de selecție – cum ar fi, de exemplu: 
performanța academică a candidatului, 
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de mobilitate anterioare, motivația, experiența 
anterioară în țara gazdă (la revenirea în țara de 
origine) etc. vor fi făcute publice.  
Pentru studenții din țările partenere, primul criteriu de 
selecție a studenților va fi meritul academic, dar în 
cazul unui nivel academic echivalent, ar trebui să fie 
preferați studenții provenind din medii socio-
economice dezavantajate (inclusiv refugiați, 
solicitanți de azil și imigranți).  
Se va acorda o prioritate mai mică studenților care 
au participat deja la acțiuni de mobilitate în același 
ciclu de studii, în cadrul programului Erasmus de 
învățare pe tot parcursul vieții, al programului 
Erasmus Mundus sau al programului Erasmus+. În 
cazul cursurilor de masterat Erasmus Mundus și al 
programelor de masterat comune Erasmus Mundus, 
participarea anterioară este luată în considerare doar 
pentru titularii de burse.  
 
După ce sunt selectați, studenții trebuie să 
primească de la instituția lor de trimitere Carta 
studentului Erasmus+, care stabilește drepturile și 
obligațiile studentului pentru perioada de studiu sau 
de stagiu în străinătate și explică diferiții pași care 
trebuie urmați înaintea, în timpul și ulterior perioadei 
de mobilitate.  
11. Personalul care participă la un proiect de 
mobilitate în învățământul superior trebuie să fie 
selectat de către instituția de învățământ superior de 
trimitere într-un mod echitabil și transparent. Înainte 
de plecare, aceștia trebuie să fi convenit asupra unui 
program de mobilitate cu instituția/întreprinderea de 
trimitere și instituția/întreprinderea gazdă.  
 
Selecția cadrelor didactice și a personalului instituției 
de învățământ superior se efectuează de către 
instituția de învățământ superior. Procedura de 
selecție și de acordare a grantului trebuie să fie 
echitabilă, transparentă, coerentă și documentată și 
va fi pusă la dispoziția tuturor părților implicate în 
procesul de selecție. Criteriile de selecție (de 
exemplu, prioritate pentru personalul care se 
deplasează în străinătate pentru prima dată, 
limitarea numărului posibil de activități de mobilitate 
pentru fiecare membru al personalului într-o anumită 
perioadă de timp etc.) vor fi făcute publice.  
 
Instituția de învățământ superior trebuie să ia 
măsurile necesare pentru a preveni orice conflict de 
interese cu privire la persoanele care pot fi invitate 
să facă parte din comisiile de selecție sau să 
participe la procesul de selecție a beneficiarilor 
individuali.  
În cazul mobilității personalului de la o întreprindere 
la o instituție de învățământ superior, aceasta se 
inițiază printr-o invitație adresată de instituție 
membrului personalului întreprinderii; grantul este 
gestionat de către instituția de învățământ superior 
gazdă sau, în cazul mobilității între țări participante la 
program și țări partenere, de către beneficiar. 

experiențele de mobilitate anterioare, motivația, 
experiența anterioară în țara gazdă (la revenirea 
în țara de origine) etc. – vor fi făcute publice.  
Pentru studenții din țările partenere, primul criteriu 
de selecție a studenților va fi meritul academic, 
dar în cazul unui nivel academic echivalent, ar 
trebui să fie preferați studenții provenind din medii 
socio-economice dezavantajate (inclusiv refugiați, 
solicitanți de azil și migranți).  
Se va acorda o prioritate mai mică studenților 
care au participat deja la acțiuni de mobilitate în 
același ciclu de studii, în cadrul programului 
Erasmus de învățare pe tot parcursul vieții, al 
programului Erasmus Mundus sau al programului 
Erasmus+. În cazul cursurilor de masterat 
Erasmus Mundus și al programelor de masterat 
comune Erasmus Mundus, participarea 
anterioară este luată în considerare doar pentru 
titularii de burse. 
După ce sunt selectați, studenții trebuie să 
primească de la instituția lor de trimitere Carta 
studentului Erasmus+, care stabilește drepturile și 
obligațiile studentului pentru perioada de studiu 
sau de stagiu în străinătate și explică diferiții pași 
care trebuie urmați înaintea, în timpul și ulterior 
perioadei de mobilitate. 
Personalul care participă la un proiect de 
mobilitate în învățământul superior trebuie să fie 
selectat de către instituția de învățământ superior 
de trimitere într-un mod echitabil și transparent. 
Înainte de plecare, aceștia trebuie să fi convenit 
asupra unui program de mobilitate cu 
instituția/întreprinderea de trimitere și 
instituția/întreprinderea gazdă. 
Selecția cadrelor didactice și a personalului 
instituției de învățământ superior se efectuează 
de către instituția de învățământ superior. 
Procedura de selecție și de acordare a grantului 
trebuie să fie echitabilă, transparentă, coerentă și 
documentată și va fi pusă la dispoziția tuturor 
părților implicate în procesul de selecție. Criteriile 
de selecție (de exemplu, prioritate pentru 
personalul care se deplasează în străinătate 
pentru prima dată, limitarea numărului posibil de 
activități de mobilitate pentru fiecare membru al 
personalului într-o anumită perioadă de timp etc.) 
vor fi făcute publice. 
Instituția de învățământ superior trebuie să ia 
măsurile necesare pentru a preveni orice conflict 
de interese cu privire la persoanele care pot fi 
invitate să facă parte din comisiile de selecție sau 
să participe la procesul de selecție a beneficiarilor 
individuali. 
În cazul mobilității personalului de la o 
întreprindere la o instituție de învățământ 
superior, aceasta se inițiază printr-o invitație 
adresată de instituție membrului personalului 
întreprinderii; grantul este gestionat de către 
instituția de învățământ superior gazdă sau, în 
cazul mobilității între țări participante la program 
și țări partenere, de către beneficiar. 
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12. Mobilitatea studenților poate avea loc în orice 
domeniu/disciplină academică. Activitatea de 
mobilitate trebuie să fie compatibilă cu nevoile 
studenților în materie de învățare și de dezvoltare 
personală. 

Mobilitatea studenților poate avea loc în orice 
domeniu/disciplină academică. Pentru a asigura 
activități de mobilitate de înaltă calitate, cu impact 
maxim asupra studenților, activitatea de 
mobilitate trebuie să fie compatibilă cu nevoile 
studenților în materie de învățare și de dezvoltare 
personală 

32. Mobilitățile în scop de predare permit cadrelor 
didactice din instituțiile de învățământ superior sau 
personalului din întreprinderi să predea la o instituție 
de învățământ superior parteneră din străinătate (din 
țara de program). Mobilitatea personalului în scopul 
predării poate avea loc în orice domeniu/disciplină 
academică 
 
33. Mobilitățile în scop de formare susțin dezvoltarea 
profesională a personalului didactic și nedidactic din 
instituțiile de învățământ superior (IÎS), precum și 
dezvoltarea instituțiilor implicate. Poate avea loc sub 
forma unor evenimente educaționale peste hotare 
(cu excepția conferințelor) și a urmăririi profesionale 
la locul de muncă/a perioadelor de observare/a 
instruirii la o instituție de învățământ superior 
parteneră sau la o altă organizație relevantă din 
străinătate.  
O perioadă de studiu în străinătate poate combina 
activități de predare și de formare. 
 În alocarea granturilor pentru mobilitatea 
personalului între țările participante la program, se 
va pune accentul pe perioadele de formare pentru 
personalul didactic din instituțiile de învățământ 
superior, care permit acestora să își dezvolte 
competențele pedagogice și de proiectare a 
programelor de învățământ 

Mobilitatea personalului: 

 perioade de predare: această activitate 
permite cadrelor didactice din instituțiile de 
învățământ superior sau personalului din 
întreprinderi să predea la o instituție de 
învățământ superior parteneră din străinătate. 
Mobilitatea personalului în scopul predării poate 
avea loc în orice domeniu/disciplină academică. 

 perioade de formare: această activitate 
susține dezvoltarea profesională a personalului 
didactic și nedidactic din instituțiile de învățământ 
superior (IIS), precum și dezvoltarea instituțiilor 
implicate. Poate îmbrăca forma unor evenimente 
educaționale peste hotare (cu excepția 
conferințelor) și a urmăririi profesionale la locul 
de muncă/a perioadelor de observare/a instruirii 
la o instituție de învățământ superior parteneră 
sau la o altă organizație relevantă din străinătate. 
O perioadă de studiu în străinătate poate 
combina activități de predare și de formare. 
În alocarea granturilor pentru mobilitatea 
personalului între țările participante la program, 
se va pune accentul pe perioadele de formare 
pentru personalul didactic din instituțiile de 
învățământ superior, care le permit acestora să 
își dezvolte competențele pedagogice și de 
proiectare a programelor de învățământ. 

 


