
                                                                         

1. Cât timp pot petrece studenţii într-o mobilitate de practică? 
 

Studenţii pot merge într-o mobilitate de practică de la 2 luni la 12 luni. Acelaşi student poate primi 
granturi pentru a studia sau pentru a beneficia de formare în altă ţară până la un maximum de 12 luni 
per ciclu de studii. 
 

2. Care sunt condiţiile de eligibilitate? 
Studenţii trebuie să fie înmatriculați în cadrul Universității Nicolae Titulescu la nivelul de licență, masterat 

sau doctorat.  
Pot fi eligibili și absolvenții, dacă practica se desfășoară în următoarele 12 luni absolvirii nivelului de 
licență.  
 

3. Unde se poate desfăşura practica? 
Organizaţiile de primire pentru practică pot fi orice instituţii publice sau private de pe piaţa muncii dintr-

un alt stat membru al Uniunii Europene sau din Turcia (cu excepția instituțiilor Uniunii Europene). 
 

4. Îmi pot căuta singur un loc de practică ? 
 
Practica Erasmus poate fi de 2 tipuri : 
 

1. PREDEFINITĂ . Universitatea Nicolae Titulescu facilitează studenților realizarea perioadei de 
mobilitate în anumite orgnizații. 
 

2. INDEPENDENTĂ. Studenții își pot căuta în mod independent o organizație care sa îi accepte 
pentru o perioadă de formare de minim 2 luni. Dacă vor fi selectați pot primi finanțare Erasmus+.  
 

 

5. Cum candidez? 
 
Indiferent dacă este vorba de un loc de practică predefinită sau independentă depune un dosar la 
Secretariatul Facultății de Drept cu: 
CV Europass, Scrisoare de intenție, Scrisoare de recomandare, diplome. 
 

6. Ce tip de pregătiri sunt necesare? 
Înainte de plecare studentul Erasmus va semna: 

 Un acord de  mobilitate ce stabilește programul pentru practică asumat de cele 3 părţi: student, 
instituţia de trimitere şi întreprindere. 

 Un contract financiar semnat de către universitatea de trimitere şi student pentru perioada de 
mobilitate. 
 

7. Va fi acordat un sprijin financiar? 
Studenţii vor primi un grant Erasmus + menit să acopere transportul şi costuri de subzistenţă pe 
perioada mobilităţii, în valoare de 700 de Euro pe lună. 

 

8. Mailul erasmus@univnt.ro funcționează ? 
Da. Chiar funcționează.  
 


