International Relations Department

INFORMAŢII UTILE PRIVIND DESFĂŞURAREA MOBILITĂŢILOR DE PLASAMENT
ÎN ANUL UNIVERSITAR 2021-2022
Pentru a efectua mobilitatea de plasament Erasmus+, fiecare student trebuie să întocmească un dosar
de mobilitate cu următoarele documente:
-

o scrisoare de accept cu perioada exactă de mobilitate (ex. 04.07.2022-04.09.2022,

recomandăm
folosirea formatului de pe site (https://www.umfst.ro/universitate/relatiiinternationale/erasmus/outgoing-students/documents.html) de la instituția unde urmează să vă
desfășurați mobilitatea;
-

Learning Agreement for Traineeship, în care trebuie să completați (în detaliu): datele
dumneavoastră personale, ale instituţiei de origine şi ale instituţiei gazdă, programul detaliat al
mobilității în capitolul Before the mobility; documentul trebuie semnat obligatoriu înainte de
mobilitate de către beneficiar (student), coordonatorul din UMFST și de către instituția gazdă;

-

copie CI/paşaport (după caz);

-

extras de cont în EURO și LEI deschis la Banca Transilvania, pe numele beneficiarului;

-

declaraţie cu numărul și tipul de burse Erasmus de care ați mai beneficiat
(https://www.umfst.ro/universitate/relatii-internationale/erasmus/outgoing-students/documents.html);

-

declaratie de garanție de la notar;

-

asigurare medicală/card european de sănătate (CNAS), asigurare de accident și de răspundere
față de terți (toate cele 3 tipuri de asigurare sunt obligatorii);

Contractual financiar se întocmește înainte de începerea mobilității, pe baza documentelor
menționate mai sus. În lipsa acestor documente, studentul nu își va putea desfășura mobilitatea.
Contractul financiar se va semna în persoană la Biroul Erasmus+ conform unei programări care va fi
afişată pe site după data de 30.05.2022.
Documentele mai sus menționate se trimit obligatoriu în format PDF, într-un singur document cu
denumirea STUDENT, FACULTATE, AN DE STUDIU (ex. POPESCU ANA – MEDICINA-III) pe următoarele
adrese de e-mail:


anca.rachita@umfst.ro (Facultatea de Medicină, Asistenţă Medicală Generală, Nutriţie,
Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare);



silviana.tulbure@umfst.ro (Facultatea de Medicină Dentară şi Farmacie).

Termen limită pentru trimirea documentelor prin e-mail: 25.05.2022.
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