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PROGRAMUL SEE 

Mobilități de practică (SMP)  
 

Apel deschis la candidaturi pentru studenți și doctoranzi 
începȃnd cu anul academic 2022 – 2023 

 
 

 
Mobilitatea de practică SEE reprezintă o perioadă de mobilitate în străinătate (nu cursuri urmate în 
cadrul unei universități) desfășurată de studenți, doctoranzi și viitori proaspăt absolvenți la1: 
 o instituție publică sau privată activă pe piața muncii, sau în domeniile educației, formării, 
tineretului, cercetării și inovației; 
 o organizație, o asociație, un ONG non-profit; 
 un organism care oferă servicii de orientare profesională, de consiliere profesională și de 
informare. 

 
În cadrul Programului SEE, mobilitățile de lungă durată se pot desfășura în statele aparținătoare 
Spațiului Economic European (Islanda, Norvegia și Liechtenstein). 
 
Durata mobilităților de practică poate fi cuprinsă între 2 și 122 luni de activitate în format fizic. 
Mobilitățile de practică SEE se pot desfășura pe toată durata anului academic sau pot include și o 
parte a anului academic următor. 
 
Criterii generale de eligibilitate: 
 
Se pot înscrie la selecție: 
• studenții înmatriculați la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza’’ din Iași, cetățeni români, 
cetățeni ai altor state participante la Programul SEE sau cetățeni ai altor state decât cele participante 
la Programul SEE;  
• studenții din anii I-II-III (IV) licență, I-II master, I-II-III și prelungiri doctorat;  
• foști beneficiari ai unei mobilități de practică sau studiu în cadrul Programului SEE, numai 
dacă îndeplinesc criteriile sus-menționate și cu condiția ca durata totală a mobilităților să nu 
depășească 12 luni/ciclu de studiu;  
• studenții și doctoranzii din anii terminali selectați până la data încheierii sesiunii de 
evaluare/examinări din semestrul al II-lea al anului terminal, respectiv până la data susținerii publice 
a tezei de doctorat, pentru mobilități care au loc în primul an de după absolvire, au statut de ,,selectat 
condiționat”; ei devin ,,titulari” în momentul în care pot face dovada statutului de absolvent prin 
prezentarea unei adeverințe eliberate de facultate, respectiv a unei  adeverințe eliberate de 
Secretariatul Școlii Doctorale unde a fost înmatriculat sau de Biroul pentru Studiile Universitare de 
Doctorat. Aceste mobilități se pot desfășura pe o perioadă de 12 luni după absolvire.  

                                                 
1 Următoarele tipuri de organizații nu sunt eligibile ca organizații gazdă în cazul mobilității studenților în scopul 
stagiilor: instituțiile UE și alte organisme ale UE, inclusiv agenții specializate (lista exhaustivă a acestora este disponibilă 
pe site-ul - https://europa.eu/european-union/abouteu/institutions-bodies_ro); organizații care administrează programele 
UE, cum ar fi agențiile naționale Erasmus+ (pentru a se evita un posibil conflict de interese și/sau finanțarea dublă). 
2 Perioada mobilității se calculează conform regulilor stabilite de Comisia Europeană, care precizează că o lună de 
mobilitate are 30 de zile, indiferent de numărul de zile calendaristice (28, 29, 30 sau 31 zile) ale lunii respective. 
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Un student poate beneficia de mobilități de studiu și de practică SEE la fiecare nivel de studiu 
(licență, master, doctorat), însumând maximum 12 luni de mobilitate (studiu + practică) per 
nivel. 

 
       Criterii academice de eligibilitate: 
 

Pentru a fi eligibili pentru o mobilitate de practică SEE, studenții trebuie: 
● să aibă punctajul ECTS la momentul selecției de minimum 50% din punctajul maxim posibil 
la momentul candidaturii, cu excepția studenților din anul I, semestrul pentru care se va lua în 
considerare media de admitere la ciclul de studii la care sunt înmatriculați;  
● să ateste cunoașterea limbii de lucru de la instituția pentru care candidează prin prezentarea a 
cel puțin unuia dintre următoarele documente: 
a)  atestat lingvistic3; 
b) foaia matricolă din liceu (pentru studenții care au studiat o limbă străină în liceu); 
c)  certificatul de competențe lingvistice obținut la examenul de Bacalaureat; 
d) situația școlară aferentă studiilor universitare, conform opțiunii candidatului și în funcție de 
limbile străine studiate.  
Media aritmetică a notelor din liceu/ nota sau punctajul certificatului lingvistic de la 
Bacalaureat/ media aferentă studiilor universitare ori punctajul minim acceptat (pentru nivel 
minimum B1) trebuie să fie egal cu 80% din nota sau punctajul maxim (ex: min. nota 8/10, 
16/20 sau bine, în cazul calificativelor). 
Excepție fac certificatele recunoscute internațional (tip DELF, DALF, Cambridge, TOEFL, 
IELTS, DELE, Goethe), obținute pentru un nivel minimum B1, pentru care se acceptă orice 
punctaj. 
● să obțină minimum nota 7 la interviul susținut în cadrul selecției desfășurate la facultate.  

 
Modalitatea de calcul a punctajului ECTS: 
 
Pentru calcularea punctajului ECTS se iau în considerare rezultatele obținute de candidat în 
semestrele încheiate din ciclul de studii la care este înmatriculat în momentul selecției, iar 
calculul se face astfel: ponderea sumei punctajelor ECTS pentru semestrele încheiate până în 
momentul selecției (A) raportate la punctajul ECTS maxim pentru perioada respectivă (B): 
Ax100/ B. 

 
Documente necesare la dosarul de candidatură: 

1.   Curriculum Vitae (va rămâne la dosarul de selecție al studentului);  
2.   Scrisoare de motivație (1 pagină), în care să se precizeze: scopurile participării la o mobilitate 

de practică în străinătate; motivele pentru participarea la selecția pentru o mobilitate de 
practică într-o anumită organizație, într-un anumit sector (economic)/departament al 
organizației; preferința pentru o anumită țară străină; disponibilitatea de a atinge scopurile 
mobilității de practică; explicația clară a nivelului de inovație și diversitatea sarcinilor; 
înțelegerea nevoilor și așteptărilor organizației gazdă; țeluri în cariera personală (va rămâne 
la dosarul de selecție al studentului);  

                                                 
3 Dacă nu aveți deja un atestat de limbă, câteva posibilități pentru susținerea unui test în Iași  sunt: 

 Institutul Cultural Francez Iași, Bd. Carol I, nr. 26 (franceză); 
 Centrul Cultural German Iași, Str. Lascăr Catargi, nr.38 (germană); 
 Centrul Cultural al Americii Latine şi Caraibelor Iaşi, Corp O – Universitatea Alexandru Ioan Cuza (spaniolă); 
 Centrul de Limbi Străine al Facultății de Litere; 
 EuroEd Iași, Str Florilor, nr. 1C (engleză, franceză, italiană, spaniolă). 
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3.    Atestatul de limbă / foaia matricolă din liceu / certificatul de competențe lingvistice obținut 
la examenul de Bacalaureat situația școlară aferentă studiilor universitare la limba străină 
studiată (va rămâne în copie la dosarul de selecție al studentului);  

4.    Extrasul din foaia matricolă pentru nivelul de studiu la care este înmatriculat candidatul la 
momentul selecției; acesta nu va fi solicitat de către candidat, ci va fi eliberat de secretariatul 
facultății (numai cu semnătura facultății) și anexat la dosar de către coordonatorul 
Erasmus/SEE; 

5.   Confirmarea de primire sau un e-mail de confirmare / accept  din partea  instituției gazdă în 
cazul studenților care au identificat singuri un loc de practică într-unul dintre Statele 
Donatoare. 
 

Documente suplimentare, pentru studenții care nu au cetățenia unui stat membru UE: 
 

 o copie a permisului de ședere; excepție de la această cerință fac studenții înmatriculați la 
UAIC – Extensiunile Bălți și Chișinău. 
 

Toate documentele vor fi redactate în limba română, iar Curriculum Vitae și Scrisoarea de motivație 
vor fi prezentate și în limba de lucru a instituției pentru care optează candidatul. 

 
Dosarele incomplete vor fi declarate respinse. 
 
Modalitatea de notare a dosarului:  
a) rezultatele academice - 20% din punctaj;  
b) scrisoare de motivație - 20% din punctaj;  
c) interviu -  40% din punctaj;  
d) competențele lingvistice - 20% din punctaj. 
e) puncte suplimentare - 20% din punctaj - pentru studenții de etnie rromă și studenții din medii 
socio-economice dezavantajate (studenți cu un venit lunar net mediu per membru de familie mai mic 
decât salariul de bază minim net pe economie, studenți din mediul rural, cu posibilități materiale 
reduse, studenți orfani și din familii monoparentale, studenți cu statut de refugiat etc.). 
 
Indiferent de punctajul obținut la selecție, vor avea prioritate studenții care nu au beneficiat de o 
mobilitate SEE până la momentul respectiv sau studenții care au beneficiat de un număr mai mic de 
mobilități SEE. 
 
BURSA SEE 
 

CUANTUMUL pentru mobilitățile SEE de studiu este de 1200 Euro/lună + transport (avans 80% 
înainte de plecarea în mobilitate + sold 20% după întoarcerea din mobilitate și prezentarea 
documentelor). 
 
Sprijin suplimentar pentru studenții cu nevoi speciale 
 
Studenții cu nevoi speciale, a căror condiție fizică, mentală sau de sănătate este de așa natură încât 
participarea la mobilitate nu este posibilă fără sprijin suplimentar, precum și cei care necesită 
însoțitor pe durata mobilității, pot solicita, după selecție, sprijin pentru cheltuieli suplimentare (pe 
principiul costurilor reale).  
 
Selecția candidaților pentru mobilități de practică 

● Selecțiile pentru mobilități de practică SEE se pot organiza pe tot parcursul anului academic, 
ori de câte ori sunt identificate noi oportunități de practică la nivelul facultăților UAIC sau de 
către studenți. 
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● Dosarele de candidatură se depun la coordonatorul SEE pe măsură ce candidații le întocmesc. 
● Candidații vor primi o informare de la coordonatorul SEE cu privire la data, ora și 

locul/platforma unde va avea loc interviul cu membrii comisiei de selecție de la nivelul 
Facultății (față – în – față sau online).  

● Afișarea rezultatelor se face în cel mai scurt timp după susținerea interviului. 
● Eventualele contestații se pot trimite ulterior afișării rezultatelor către Comisia de soluționare 

a contestațiilor de la nivelul facultății și se soluționează în termen de o zi. 
 
Listele cu studenții admiși/selectați condiționat și respinși se afișează în termen de o zi de la 
rezolvarea eventualelor contestații. 
 
Observații! 

Candidații selectați pentru mobilități de practică SEE ar putea avea nevoie să obțină o viză de 
ședere în străinătate în Statele Donatoare (Islanda, Norvegia, Liechtenstein).  

Vă recomandăm insistent să solicitați în avans autorizațiile de la autoritățile competente 
(înainte de începerea mobilității), întrucât procesul poate dura câteva săptămâni.  

Portalul UE privind imigrația conține informații generale cu privire la vizele și la permisele 
de ședere atât pe termen scurt, cât și pe termen lung: https://ec.europa.eu/immigration/   
 
Pentru informații suplimentare se recomandă: 
 

 Participarea la sesiunile de informare pre și post selecție organizate atât la nivel central, 
cât si la nivel de facultate. 

 Contactarea  coordonatorului SEE pentru mobilități practică, pr. lect. dr. pr. Iosif Iacob, 
iosifiac@yahoo.com, tel. 0232-201115   sau la  Departamentul de Teologie Romano-
Catolică în timpul programului de consultații miercuri – 10.00 – 11.00 (informații despre 
procedura de selecție, oferta de practică (sarcini, responsabilități, activități), 
eligibilitate, dosarul de candidatură. 

 Contactarea Biroului Erasmus+ din cadrul Serviciului Relații Internaționale, Rectorat – dna. 
Anca IONESCU, anca.ionescu@uaic.ro, tel. 0232-201889 (informații despre dosarul de 
candidatură, eligibilitate, contract financiar, documente post-mobilitate etc.) 

 Consultarea:  
 Website-ul facultății: www.ftrc.ro 
 Pagina de Facebook a facultății: 

https://www.facebook.com/facultateadeteologieromanocatolica.uaic 
 Website-ul UAIC: https://www.uaic.ro/international/programul-erasmus/programul-

see/programul-see-stagii-studentesti-de-practica/    
 Pagina de Facebook SEE UAIC: https://www.facebook.com/StagiiSEE  
 Pagina de Instagram Erasmus+/SEE, UAIC: 

https://www.instagram.com/erasmus_see_uaic/  
 Avizierul de la secretariatul facultății 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


