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PROGRAMUL ERASMUS+ 

Stagii de Practică 2017 – 2018 
 

 

 

 

 
 
Erasmus+ este un program al Comisiei Europene de sprijinire a mobilităților pentru studii, practică, tineri și sport. Site oficial 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm 
 

Finanțare ERASMUS+ : 700 euro/lună (această sumă este destinată achiziționării biletului de transport, asigurării de muncă și 

cheltuielilor personale pe durata stagiului). Dintre instituțiile-gazdă, DOAR hotelurile oferă masă și cazare (sau echivalent în 

bani). Unele hoteluri pot acorda salariu suplimentar în funcție de performanță (facultatea nu garantează însă acordarea acestuia și 

nu îl considera premisă în alegerea unui stagiu). Candidatul selectat la interviu trebuie ulterior confirmat de către Instituția-gazdă 

(interviu ulterior, în anumite cazuri). 

NOTE: 

 Anunțul privind locurile de stagii poate suferi modificări, vă rugăm să consultați actualizările acestuia.  

Instituția gazdă Oraș, țara Nr. loc Poziție / Departament Perioada Observații 

ESN Almeria  Erasmus 
Student Network 

Almeria, 
SPANIA 

1 

International Relations 
Department /  IRD / 
Departament Relaţii 

Internaţionale 

15 OCT. – 15 IAN. 2017 Doar Master 

Fondazione 

Edmund Mach 

San Michele 
all'Adige, 

ITALIA 
1 GIS / Remote sensing 15 OCT. – 15 IAN. 2017 

 

DOAR MASTER + DOC. 

NH Stephanie 
Bruxelles, 
BELGIA 

2 FO + F&B 15 OCT. – 15 IAN. 2017 DOAR MASTER 

Pentahotel Paris 
Paris, 

FRANȚA 
2 FO + F&B 15 OCT. – 15 IAN. 2017 DOAR MASTER 

CLC Alpine Center 
Saalfelden, 

AUSTRIA 
2 

Front Office+Food & 
Beverages (50%-50%) 

15 OCT. – 15 IAN. 2017 DOAR MASTER 

Hotel Anna / 
Skogafoss 

Hvolsvelli, 

ISLANDA 
2 FO + F&B 15 OCT. – 15 IAN. 2017 DOAR MASTER 

National Library of the 
Czech Republic 

Praga, 
REPUBLICA 

CEHĂ 
2 XML Editor/GIS 15 OCT. – 15 IAN. 2017 DOAR MASTER + DOC. 

NH Collection 
Bruxelles, 
BELGIA 

2 FO + F&B 15 OCT. – 15 IAN. 2017 DOAR MASTER 

NH Carrefour de 
l’Europe 

Bruxelles, 
BELGIA 

2 FO + F&B 15 OCT. – 15 IAN. 2017 DOAR MASTER 

Prague Spirit Hotels 

Praga,  

REPUBLICA 
CEHĂ 

2 
FO + BO (Front Office + 

Back Office) 
15 OCT. – 15 IAN. 2017 DOAR MASTER 

TYC GIS Formacion 
Madrid, 
SPANIA 

1 
GIS and Remote Sensing 

Intern 
18 SEPT – 18 DEC. 2017 Doar Doctorat  

Business Research 
Unit, Instituto 

Universitario de Lisboa 

Lisabona, 
PORTUGALIA 

1 

Traineeship in the 
theme: Role of web-

generated contents in 
tourism 

09. OCT. 2017 –  

08. FEB. 2018 
Doar Doctorat 

Instituții eligibile 
identificate de 

studenți  

Pot participa la selecție si studenții care fac dovada unei invitații/scrisori de confirmare din 
partea unei instituții eligibile. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
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 Conform noilor reglementări ale UAIC, practica hotelieră trebuie să conțină minim 50% operațiuni în Front Office/ 

Management/Conferințe și Evenimente și doar restul de 50% operațiuni în alte departamente), în funcție de competențele 

fiecărui student.  

 Acceptarea la interviu a unui candidat trebuie adesea re-confirmată și de managerul instituției-gazdă. 

 Cunoașterea Limbii țării-gazdă este adesea esențială pentru pozițiile de Front Office. 

 Studenții pot găsi și pe cont propriu Instituții Partenere care să-i accepte în principiu, iar apoi să pună Coordonatorul 

Erasmus+ în legătură cu instituția respectivă pentru a crea un Acord de Practică.  

 Doctoranzii pot candida pentru un anumit loc de stagiu doar dacă demonstrează că pot face activități pe acel domeniu în 

acord cu tema / titlul lucrării de doctorat.  

 Practica din timpul semestrului este rezervată exclusiv studenților la Master și Doctorat. Studentul va fi absolvit doar de prezența la 
seminarii pe parcursul semestrului și se va echivala disciplina de practică din acel an sau o altă disciplină echivalentă ca tematică cu 

activitatea de practică. Studentul va trebui însă să susțină examenele în sesiune! La unele discipline, dl. profesor va dori să realizați si 
anumite proiecte din timpul semestrului, pe care le veți trimite via email sau personal în sesiune.   

 

 

POZIȚII și SARCINI specifice Departamentelor 

 

 (Extras din Convenția de Stagiu / ”Learning Agreement for Traineeships”) 

 

 

 

 

CRITERII GENERALE DE ELIGIBILITATE: 

 
Se pot inscrie la selecţiile Erasmus+: 

  
• studenţii înmatriculaţi la zi la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, cetăţeni români, cetăţeni ai altor 

OBIECTIVE: Programul de Practică în Turism-Ospitalitate și Alte Domenii Geografice al Facultății de Geografie și 

Geologie (Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași) - își propune să orienteze studenții spre cunoașterea structurii pieței de 

muncă în domeniile  geografice specifice sau conexe, dar și a operațiunilor din cadrul locurilor de muncă existente. Stagiul are în vedere 

formarea de deprinderi fizice sau morale, de rezistență la stres, de atitudini de rezolvare a problemelor, de aptitudini de comunicare în limbi 

străine mai ales în relația cu clientela, de competențe în utilizarea instrumentelor informatice.  

Se dorește dezvoltarea competențelor de operare și manageriale pentru clădirea unui CV solid și ulterior o mai bună inserție profesională. De 

asemenea stagiul va oferi posibilitatea cunoașterii realităților geografice generice dar și a atracțiilor turistice ale țării-gazdă, a tipurilor de 

turism dominant și modurilor în care acel teritoriu răspunde la necesitățile turiștilor.  

Astfel, la întoarcere, studentul va putea aduce un plus de inovație Iașului și comunității în care acesta se va dezvolta.  

TOURISM / TRAVEL AND HOSPITALITY 

-FO. Front and/or Back Office department (receptionist, hostess, bellboy, PR, HR, marketer, sales representative etc.) Duties: greeting customers, 

answering visitor inquiries, directing visitors to appropriate contacts, sorting mail/email, answering incoming calls, making bookings, checking in and out 

clients, booking meetings, checking rooms, providing visibility of hotel to travel market, making/designing the advertising materials, selling souvenirs and 

other specific products.   

 -FO+F&B. (50%-50% - Front office (above) + Food & Beverage (waiter, waiter-assistant, bartender, busser etc.) Duties: Front office duties (above) + 

F&B duties - greeting customers, seating them, answering questions regarding their order, processing orders, serving customers, ensuring orders on time as 

ordered, preparation duties (such as setting up breakfast, mise-en-place/setting up of tables etc.), promotion and advice of goods and services to customers, 

stock maintenance, cleaning the station 

-MHK. Management of  Housekeeping (Housekeeping supervisor). Duties: checking rooms & public spaces, supervision, preparing the 

cart, stripping the room, making the beds, providing clean places, answering visitor’s inquiries, providing solutions, checking costs, invoices, 

payments, stock management, cost analysis, project work, management plans, discussions, brainstorming 

OTHER GEOGRAPHY POSITIONS 

-GIS. Geographic Information Systems and Geomatics (or Environmental Dept.) Laboratory (GIS Trainee) Duties: terrain/network 

drawing and analysis, map making, process & analyse data, follow existing operating people or project-teams 

-IRD. International Relations Dept. (IR Trainee). Duties: contact the international students, marketing & management of own projects, 

organization of events, secretary work, photocopying, emailing, HR tasks, managing own ESN team etc. 
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state participante la Programul Erasmus+ sau cetăţeni ai altor state decât cele participante la Programul 

Erasmus+;   
• studenţii din anii I-II-III licenţă, I-II master, I-II-III doctorat;  

• doctoranzii cu frecvenţă care sunt la zi cu îndeplinirea obligaţiilor de doctorand, în cadrul duratei de studii 

doctorale;  

• foşti beneficiari ai unui stagiu de practică sau studiu în programele Socrates, LLP-Erasmus si/sau Erasmus+, 

numai dacă îndeplinesc criteriile sus-menţionate şi cu condiţia ca durata totală a stagiilor (Socrates/LLP-

Erasmus + Erasmus+) să nu depăşească 12 luni per ciclu de studiu;  

Observație! Studenții selectați pentru un stagiu Erasmus+, vor putea participa la o nouă selecție înainte de 

finalizarea acestuia și vor  avea statut de selectat condiționat. Acești studenți vor devini titulari numai după 
finalizarea primului stagiu, finalizare care include și depunerea tuturor documentelor cerute, efectuarea 

testului final de limbă și completarea chestionarului de evaluare;  
• studenții și doctoranzii în ani terminali pentru stagii care au loc atât în ultimul an de studiu, cât și pentru 

stagii care au loc în primul an de după absolvire. In acest din urma caz, selecțiile trebuie sa aiba loc cel 

mai târziu 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, iar stagiile pot începe abia după 

promovarea examenului dizertație, respectiv confirmarea titlului de doctor.  

 
Studenții și doctoranzii din anii terminali selectati până la sfârșitul ultimei sesiuni de evaluare din ultimul an 

de studiu, respectiv până la susținerea tezei în comisia de evaluare, pentru stagii care au loc în primul an de 

după absolvire, au statut de “Selectat condiționat”; ei devin “titulari” în momentul în care pot face dovada prin 

prezentarea unei adeverințe care atestă faptul că au susținut și promovat examenul de licență/dizertație, 

respectiv confirmarea titlului de doctor. Aceste stagii se pot desfășura pe perioada următorului an de după 

absolvire. 

 
 

 Un student poate beneficia de stagii de studiu şi de practică la fiecare nivel de studiu (licenţă, master, 

doctorat), însumând maximum 12 luni de stagiu (studiu + practică) per nivel.  

 

 Stagiile de practică se vor încheia până la data de 30 septembrie a anului academic în curs (excepție 

pot face studenții care urmează să desfășoare stagiul în calitate de proaspăt absolvenți și doctoranzii). 

 

Pentru a fi eligibili pentru un stagiu de practică Erasmus+, studenţii trebuie: 

 

 să NU aibă restanţe până în ultima sesiune inclusiv;  

 să aibă media semestrelor încheiate de minim 7.5. Studenţii din anul I trebuie să aibă media de admitere sau 

media primului semestru încheiat minim 8;   
 să ateste cunoaşterea limbii de lucru de la instituţia pentru care candidează, fie printr-un certificat, fie prin 

foaia matricolă din liceu , astfel: 

         - nota / punctajul minim acceptat (pentru nivel minim 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;  

            - pentru studenții care au limba de lucru de la instituţia parteneră ca specializare în cadrul studiilor universitare, 

caz în care cunoştinţele de limbă vor fi atestate prin extrasul de foaie matricolă;  

 să obţină minimum nota 7 la interviul susţinut în cadrul selecţiei desfăşurate la facultate. 

 

Metoda de calcul a Mediei Anilor de Studiu 
NIVEL LICENŢĂ Media semestrelor încheiate până la momentul selecţiei 

(Sau Media de admitere pentru candidaţii din anul I) 
NIVEL MASTER [((Media Studiilor de Licenţă + Media Examenului de Licenţă) : 2)  

+ Media semestrelor de master încheiate] : 2 
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DOCUMENTE NECESARE LA DOSARUL DE CANDIDATURĂ (A4, în formă imprimată / copie): 

 

 Curriculum Vitae în limba engleză (sau limba țării-gazdă), cu poză zâmbitoare și data nașterii vizibilă;  

 Scrisoare de motivaţie (1 pagină, engleză sau limba țării-gazdă), în care să se precizeze: scopurile 

participării la un stagiu  de practică în străinătate; motivele pentru participarea la selecţia pentru un stagiu de practică 

într-o anumită organizaţie, într-un anumit sector (economic)/departament al organizaţiei; preferinţa pentru o anumită 

ţară străină; disponibilitatea de a atinge scopurile stagiului de practică; explicaţia clară a nivelului de inovaţie şi 

diversitatea sarcinilor; înţelegerea nevoilor şi aşteptărilor organizaţiei gazdă; ţeluri in cariera personală; 

 Certificare nivel limbă  

o (Copie) Foaia matricolă din liceu din care rezultă că media celor 4 ani la engleză sau altă 

limbă a fost de minim 8 SAU atestat de limbă B1 cu punctaj vizibil de min. 80% (Atestatul de 

la Bacalaureat doar cu nivelul de limba dar fără punctaj de minim 80% nu este valabil).  

Notă: Acest tip de certificat se poate obține de la orice instituție abilitată în a realiza testări de limbă și de a oferi un 
certificat în acest sens, cu nivel de limbă și punctaj final aferent. Facultatea de Litere a UAIC realizează săptămânal 
asemenea testări (http://media.lit.uaic.ro/?page_id=2029 dar și Fundațiile EuroEd, FEG etc.).  

 

 Declaraţie-tip  pe propria răspundere care atestă numărul de luni acumulate până în prezent de 

candidat prin orice mobilitate precedentă (Erasmus sau EEA Grants, studiu sau practică) din ciclul curent 

de studiu (licență, master sau doctorat). Pentru cei care au mai beneficiat de mobilități – se va preciza 

perioada, instituția primitoare, tipul şi durata stagiului;  

 Extrasul din foaia matricolă (copie) pentru nivelul (ciclul) de studiu la care este înmatriculat 

candidatul la momentul selecţiei eliberat de secretariatul facultăţii (numai cu semnătura facultăţii); 
studenții proaspăt admiși vor prezenta o adeverință care confirmă statutul lor, media de admitere și 

dovada plății taxei de înmatriculare (eliberată de Secretariatul facultății). Studenţii la nivel master sau 

doctorat vor include şi situaţia şcolară de la ciclurile de studiu deja promovate (foaia matricolă şi 
diploma obţinută la nivel licenţă şi master, după caz);     

 Folie A4 transparentă (NU dosar hârtie) 

  

Documente suplimentare, pentru studenţii care nu au cetăţenia unui stat membru UE: 

a) copie a permisului de şedere ; excepție de la această cerință fac studenții de la extensiunea Bălți de cetățenie 

moldoveană; 

b) o adeverinţă de la facultatea unde este înmatriculat, care să ateste calitatea de student cu frecvenţă (la zi);  
c) dovada existenţei unui garant cetățean român, salariat şi deţinător al unui cont bancar în România (declaraţie-

tip);  

Dosarele incomplete vor fi declarate respinse 

 

 

 

 

 

 

MODALITATEA DE NOTARE A DOSARULUI: 
 

NIVEL DOCTORAT {[(Media Studiilor de Licenţă + Media Examenului de Licenţă) : 2]  
+ [(Media Studiilor de Master + Media Examenului de Disertaţie) : 2] + Nota Admitere Doctorat} : 3 

http://media.lit.uaic.ro/?page_id=2029
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a) rezultatele academice  - 50% din punctaj 
 (Media anilor de studii – vezi calculul mai sus)  

b) competențele lingvistice - 30% din punctaj. 

c) interviul  -  20% din punctaj;  

 

 
 

DOCUMENTE ULTERIOARE NECESARE LA DOSARUL DE FINANȚARE: 

 
(în cazul în care studentul este selectat) 

 

 Cererea de deplasare – semnată de coordonatorul de practică Erasmus+, administratorul Facultății 
(secretariat), decan, Registratură parter corp A, serviciu financiar Corp J.  

 Contract de finanțare între UAIC, garant și student (aveți nevoie de o persoană salariată sau pensionară 
care să garanteze la notar (cost acte min. 62 max. 124 lei) faptul că dvs. vă veți îndeplini sarcinile din 

Convenția de Stagiu (”Learning Agreement for Traineeships”) pentru a primi finanțarea.   

 Asigurare de muncă în străinătate (3 în 1: sănătate/health insurance, accident la locul de muncă/work 

accident, răspundere civilă/liability); (aprox. 200 lei pentru 3,5 luni). 

 

CALENDARUL SELECŢIEI: 
 

 

                        *Se admit interviuri online prin Skype doar dacă studentul este într-o mobilitate oficială în străinătate .  

 

 

Pentru informații suplimentare: 

 Ana-Maria OPRIA, Stagiar mobilități Practică Geografie – Sala 661/633), opriaanamaria@yahoo.com  (informații 

despre eligibilitate, verificare acte dosar, locurile de practică) 

 Mihai BULAI , Coordonator Stagii de Practică Erasmus+ Geografie - sala 633, mihai.bulai@uaic.ro  tel. 0232-

201102, int.2529,  (informații despre locurile de practică, sarcini, responsabilități, activități). 

 Petronela SPIRIDON, Administrator financiar la Departamentul de Relații Internaționale Corp A, et. 2 - Rectorat – 

petronela.spiridon@uaic.ro, tel. 0232-201812; (informații despre dosarul de candidatură, eligibilitate, garant, contract 

financiar, asigurări, documente la întoarcerea din stagiu etc.) 

 

Afișat astăzi, 30/04/2017  la Avizierul ERASMUS (hol etaj 3, Geografie), pe pagina de 

Facebook („ERASMUS GEO”) / pe site-ul Facultății (www.geo.uaic.ro). 

Afișarea condițiilor de selecție și a locurilor disponibile

Întâlnire informativă cu studenții interesați, Sala 661 sau 633, ora 10:00  

 

Depunerea dosarelor de candidatură (Sala 661, Luni, 04 Sept orele 10:00 – 15.00 

sau Marți 05 sept, orele 09.00 – 10.00) . Ordinea de intrare la interviuri va fi 

afișată pe 05 sept la orele 09.50 la sala 661 și pe pagina de Facebook 

ERASMUS GEO. 

 Interviuri* ERASMUS +,  orele 10:00, sala B661  
 Afișarea rezultatelor selecției (ora 18:00) 

 Întâlnirea cu studenții selectați (vor fi contactați prin email) 

mailto:mihai.bulai@uaic.ro
mailto:petronela.spiridon@uaic.ro

