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Statutul studentului ERASMUS
Mobilitate de studiu
Statutul de student ERASMUS conferă beneficiarului de mobilitate o serie de drepturi şi
obligaţii desprinse din Carta Studentului ERASMUS.
Drepturile studentului ERASMUS:
• este scutit de plata taxelor de şcolarizare, a taxelor de examinare şi de folosire a
laboratoarelor la universitatea parteneră; cu toate acestea, i se poate percepe plata
unor servicii (de exemplu: fotocopii, diverse asigurări, taxa de membru la organizaţii
studenţeşti etc.), în acelaşi condiţii ca şi pentru studenţii înmatriculaţi la
universitatea parteneră;
• Universitatea Babeş-Bolyai va continua să plătească bursele studenţilor pe
parcursul perioadei de studiu ca student ERASMUS la universitatea parteneră;
• studentul beneficiază de recunoaşterea academică a perioadei de studiu încheiate
la universitatea parteneră, precum şi a rezultatelor obţinute la examene şi alte forme
de verificare; perioada de studiu în străinătate se consideră parte integrantă a
programului de studiu de la Universitatea Babeş- Bolyai;
• studentul beneficiază de sprijin financiar parţial din partea Programului Sectorial
ERASMUS prin alocarea unei sume lunare numite grant ERASMUS. Grantul
ERASMUS nu este destinat acoperirii tuturor cheltuielilor ocazionate de şederea în
străinătate;
• studenţilor cu cerinţe speciale li se acordă o atenţie deosebită.
Obligaţiile studentului ERASMUS:
• studenţii în regim cu taxă vor continua să plătească taxele de şcolarizare la
Universitatea Babeş-Bolyai şi pe durata mobilităţii ERASMUS;
• studentul îşi va proiecta înaintea începerii perioadei de mobilitate un program de
studiu bine determinat, reglementat printr-un contract (Learning Agreement) şi
aprobat atât de către coordonatorul ERASMUS de la facultatea la care este
înmatriculat, cât şi de Coordonatorul Instituţional LLP (Biroul pentru Programe
Comunitare - Centrul de Cooperări Internaţionale).
Acest program - cuprinzând materiile care vor fi studiate la
universitatea parteneră - trebuie îndeplinit, obţinându-se numărul de
credite aferent duratei mobilităţii (20 de credite ECTS pentru o
mobilitate de 3 luni, 30 de credite ECTS pentru o mobilitate de un
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semestru, respectiv, 60 de credite ECTS pentru o mobilitate mai mare
de un semestru).
Atenţie: Creditele trebuie obţinute doar de la universitatea parteneră
şi nu pot fi adunate cu creditele obţinute la Universitatea Babeş-Bolyai
pentru validarea mobilității de studiu.
În cazul în care studentul nu realizează integral programul de studiu
planificat, el este obligat să ramburseze în totalitate fondurile ERASMUS
primite, excepţie făcând cazurile de forţă majoră (de exemplu:
deteriorarea gravă a stării de sănătate sau o boală care nu poate fi
tratată în ţara gazdă în baza prevederilor asigurării de sănătate), când se
poate aproba restituirea parţială a grantul ERASMUS.
•

•

perioada de studiu/stagiu la care studentul ERASMUS participă la universitatea
parteneră nu poate fi mai mică de trei luni şi nu poate depăşi anul universitar în
care a început mobilitatea, adică 12 luni (incluzând eventuala prelungire a
mobilităţii);
la încheierea perioadei de studiu, studentul trebuie să se întoarcă în ţară
respectând termenele stabilite şi acceptate prin Contractul Financiar pe care îl
semnează şi să se prezinte la Biroul pentru Programe Comunitare din cadrul
Centrului de Cooperări Internaţionale al Universităţii în vederea efectuării
decontului.

