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Programul ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII 
Programul sectorial ERASMUS 
Categoria acţiunii MOBILITATE 
Acţiunea Programe intensive ERASMUS  
Obiectivele şi descrierea 
acţiunii 

Un program intensiv (PI) este un program scurt de studii (cu o durată cuprinsă între 10 zile 
pline consecutive şi 6 săptămâni de lucru consacrat unei teme) care reuneşte studenţi şi cadre 
didactice dintr-o instituţie de învăţământ superior din cel puţin trei ţări participante, cu scopul 
de a: 

• Încuraja predarea eficientă şi multinaţională a unor materii specializate, care altfel nu ar 
fi predate deloc sau numai într-un număr foarte restrâns de instituţii de învăţământ 
superior; 

• Permite studenţilor şi profesorilor să conlucreze în grupuri multinaţionale şi să 
beneficieze în acest fel de condiţii de învăţare şi predare speciale, care nu sunt 
disponibile într-o singură instituţie, precum şi să descopere noi perspective asupra temei 
studiate; 

• Permite cadrelor didactice să facă schimb de idei privind conţinutul cursurilor şi noile 
abordări curriculare şi să testeze noi metode de predare într-un context internaţional. 

 
Caracteristicile necesare ale unui IP sunt următoarele: 

• Un IP poate fi o activitate unică sau repetată pe parcursul a câţiva ani (durata maximă a 
finanţării este de 3 ani consecutivi, iar candidaturile trebuie depuse anual). 

• Programul nu poate consta din activităţi de cercetare sau conferinţe, dar ar trebui să 
aducă ceva cu adevărat nou în privinţa oportunităţilor de învăţare, dezvoltarea 
competenţelor, accesul la informaţie etc. pentru profesorii şi studenţii participanţi şi să 
promoveze dezvoltarea curriculară. 

• Se va depune efort astfel încât volumul de lucru al studenţilor participanţi să fie 
recunoscut, preferabil folosind sistemul ECTS. 

• Se aşteaptă ca programele intensive să folosească instrumente şi servicii ce ţin de 
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru a sprijini pregătirea şi urmărirea 
programului intensiv, contribuind astfel la crearea unei comunităţi de învăţare durabile în 
domeniul tematic respectiv. 

• Proporţia dintre numărul profesorilor şi numărul de studenţi trebuie să garanteze o 
participare activă la clasă. 

 
Programele intensive pot obţine un punctaj mai bun în cadrul criteriului de acordare „relevanţă” 
dacă proiectul are legătură cu unul sau mai multe dintre următoarele aspecte: 

• prezintă o puternică abordare multidisciplinară, favorizând interacţiunea studenţilor din 
discipline universitare diferite; 

• se axează pe domenii tematice care sunt în prezent subreprezentate în mobilităţile 
studenţeşti ERASMUS la nivelul întregii Europe (următoarele domenii sunt 
suprareprezentate: studii de afaceri, ştiinţe sociale, artă, studii umanistice, limbi străine, 
drept); 

• sunt menite să formeze competenţele antreprenoriale ale studenţilor în orice domeniu 
tematic (majoritatea conţinuturilor posibile ale cursurilor antreprenoriale sunt relevante 
pentru studenţii din toate domeniile de studii, însă, în funcţie de domeniul specific de 
studii, acestea pun mai mult accent pe un anumit aspect. Spre exemplu: Studii de 
afaceri – începerea unei afaceri, gestionarea IMM-urilor; Ştiinţă şi tehnologie – 
proprietate intelectuală, investiţii, tehnici de management, marketing, invenţii; Studii 
umanistice, Artă şi Design – autogestiune, antreprenoriat social, inovare bazată pe 
utilizator etc.). 

 
Candidaturile trebuie depuse la Agenţia Naţională (AN) a instituţiei care coordonează IP în 
numele tuturor partenerilor. Un program intensiv cu acelaşi parteneriat sau cu un parteneriat 
asemănător şi pe o temă identică sau foarte similară poate candida la o singură Agenţie 
Naţională în cadrul Apelului general la propuneri 2011-2013 al LLP.  
 
Toate instituţiile de învăţământ superior care participă la IP trebuie să deţină o Cartă 
Universitară Erasmus. 
 
Selecţia se realizează de către Agenţia Naţională (AN) a instituţiei care coordonează PI. În cazul 
în care coordonarea unui PI (selectat în cadrul apelului pentru propuneri anterior) este 
transferată unei alte IIS dintr-o altă ţară (sau, în cazul Belgiei, unei alte Agenţii Naţionale), 
candidatura va fi evaluată ca o nouă candidatură. Cu toate acestea, şi în acest caz, durata 
totală a finanţării pentru un PI identic sau foarte similar nu poate depăşi 3 ani. 
 
Selecţia participanţilor la PI (cadrele didactice si studenţii din primul, al doilea si al treilea ciclu 
de studii) se realizează de către consorţiul PI. 
 
Studenţii şi cadrele didactice cu nevoi speciale pot aplica pentru un grant specific după ce au 
fost selectaţi pentru un PI. 

Cine poate beneficia Studenţi şi cadre didactice din instituţiile participante la PI 
Cine poate candida Instituţia de învăţământ superior coordonatoare a PI (care trebuie să deţină o Cartă 

universitară Erasmus), în numele instituţiilor participante la PI (toate deţinătoare ale unei Carte 
universitare Erasmus).  

PRIORITĂŢI Nu este cazul.  
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CUM SE CANDIDEAZĂ Descentralizat. Candidatura trebuie trimisă la Agenţia Naţională a candidatului. 
Pentru informaţii suplimentare consultaţi site-ul Agenţiei Naţionale.  
Procedura de selecţie: NA1 
  
 

11-martie-2011 
 
 

Termenul limită pentru 
depunerea candidaturii: 

 
Durata  
Durata minimă : 10 zile pline consecutive 
Durata maximă: 6 săptămâni 
Comentariu privind 
durata 

 

DISPOZIŢII FINANCIARE 
Pentru informaţii suplimentare consultaţi Capitolul 4 Dispoziţii financiare din Partea I a acestui ghid. 
Tabelul/Tabelele privind 
grantul: 

Tabelul 1a, Tabelul 1b şi Tabelul 3a 

Nivelul maxim al 
grantului în euro: 

 

Comentariu privind 
finanţarea: 

 

PROCEDURI DE EVALUARE ŞI SELECŢIE 
Pentru informaţii suplimentare privind procedurile de evaluare şi selecţie, consultaţi Capitolul CARE ESTE CICLUL DE VIAŢĂ 
AL UNUI PROIECT din Partea I a acestui ghid  
Criterii de eligibilitate 
Reguli generale de eligibilitate: 
Criteriile generale de eligibilitate pentru candidaturile la LLP sunt prezentate în Capitolul 3 din Partea I a acestui ghid. 
Ţări participante: a se vedea secţiunea “Ce ţări participă la program?” din Partea I a acestui ghid 
Reguli specifice de 
eligibilitate: 

- Candidaturile trebuie depuse de organisme cu personalitate juridică. 
- Toate instituţiile participante (coordonatorul şi partenerii) trebuie să deţină o Cartă 

Universitară Erasmus. 
- Activităţile de cercetare şi conferinţele nu sunt eligibile. 
- Din consorţiu trebuie să facă parte cel puţin 3 instituţii participante din 3 ţări diferite LLP. Cel 

puţin una din instituţiile participante trebuie să provină dintr-un stat membru al Uniunii 
Europene. 

- Locul de derulare al PI este o ţară eligibilă să participe la LLP . 
- Numărul eligibil de studenţi provenind din alte ţări decât cea în care se desfăşoară PI trebuie 

să fie de minimum 10. 
- Planul de activitate trebuie să includă cel puţin 10 zile lucrătoare consecutive de activitate 

legată de tema abordată (activităţile de cooperare virtuală precum e.learning şi /week-end-
urile/zilele fără activitate legată de tema abordată sau zilele cu activităţi exclusiv culturale ca 
parte a PI nu vor fi luate in considerare). 

- - PI trebuie să se deruleze fără întreruperi, zilele când se desfăşoară activităţi legate de tema 
abordată putând fi despărţite numai de zilele de sfârşit de săptămână şi de sărbătorile 
naţionale. 

- Propunerile de programe intensive care ar putea face parte integrantă dintr-un Curs de 
Master Erasmus Mundus nu sunt eligibile. 

- Propunerea sau PI cu acelaşi parteneriat sau cu un parteneriat asemănător şi pe o temă 
identică sau foarte similară nu a primit încă finanţare pentru 3 ani consecutivi din partea 
niciunei Agenţii Naţionale. 

- Candidatul nu a aplicat la mai multe Agenţii Naţionale cu o temă identică sau foarte similară 
şi cu acelaşi parteneriat sau cu un parteneriat asemănător în cadrul Apelului general la 
propuneri 2011-2013 al LLP. 

- Studenţii şi cadrele didactice participante vor trebui să fie: 
∗ cetăţeni ai unei ţări participante la LLP sau, 
∗ cetăţeni ai unei alte ţări, înscrişi în cadrul cursurilor regulate ale instituţiilor de 

învăţământ superior, care sunt angajaţi sau locuiesc în ţara participantă, în condiţiile 
fixate de ţările participante, luându-se în considerare tipul Programului (vezi site-ul 
AN) 

Numărul minim de ţări: 3 
Numărul minim de 
parteneri: 

3 

Comentariu privind 
participanţii: 

 

Evaluarea calităţii noilor candidaturi Criterii de acordare a 
grantului 1. Relevanţa 
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Beneficiile cooperării europene în ceea ce priveşte furnizarea de învăţare intensivă într-un 
domeniu determinat - de ex. valoarea adăugată ce rezultă din desfășurarea PI, comparată cu 
cursurile existente la nivelul instituţiilor participante – sunt clare si bine definite. Propunerea de 
proiect demonstrează o legătură clară cu obiectivele operaţionale ale Programului ERASMUS ca 
parte a LLP. Proiectul intensiv poate obţine un punctaj mai bun dacă face dovada unei legături 
clare cu c unul dintre aspectele enumerate la rubrica “preferinţe” din documentul Priorităţile 
strategice ale Apelului la propuneri 2011-2013 din cadrul Programului de învăţare pe tot 
parcursul vieţii, (o puternică abordare multidisciplinară, domenii tematice subreprezentate în 
mobilităţile Erasmus la nivelul întregii Europe, antreprenoriat). 
2. Calitatea obiectivelor, caracterul inovator 
Obiectivele programului intensiv sunt clare, realiste şi abordează o temă relevantă, care se 
dovedeşte că este necesară. Programul intensiv va aduce ceva semnificativ nou privind 
oportunităţile de învăţare, dezvoltarea competenţelor, accesul la informaţie, etc. pentru 
profesorii şi studenţii participanţi.  
3. Metodologie şi programul de lucru 
Metodologia este adecvată pentru realizarea obiectivelor. Abordarea pedagogică şi didactică 
este descrisă în mod clar. Propunerea identifică grupurile ţintă. Metoda de selecţie a studenţilor 
participanţi este explicată. Proporţia dintre numărul profesorilor şi numărul de studenţi trebuie 
să garanteze o participare activă la clasă. Studenţilor participanţi la PI li se vor acorda credite 
ECTS. Propunerea descrie modalităţile prin care se va asigura recunoaşterea studiilor 
desfășurate in cadrul PI.   
4. Rezultate învăţării, ECTS şi recunoaştere 
Rezultatele prevăzute ale învăţării sunt satisfăcătoare. Studenţilor participanţi la PI li se vor 
acorda credite ECTS. Propunerea descrie dispoziţiile privind recunoaşterea studiilor urmate în 
cadrul PI. 
5. Parteneriat, management de proiect, monitorizare şi evaluare 
Parteneriatul este de calitate bună. Distribuirea sarcinilor între parteneri este organizată astfel 
încât rezultatele să poată fi atinse şi toţi partenerii să fie implicaţi activ. Există un echilibru 
adecvat între parteneri în ceea ce privesc competenţele acestora şi implicarea în activităţile 
care vor avea loc. Au fost planificate măsuri adecvate pentru asigurarea unei comunicări şi 
cooperări efective între parteneri. Aspectele financiare şi contractuale sunt bine precizate. 
Măsurile de monitorizare şi evaluare ale PI sunt efective şi clar definite. Se poate acorda un 
punctaj mai mare pentru parteneriate care implică instituţii de învăţământ superior care nu au 
mai participat  niciodată în Programe Intensive Erasmus. 
6. Diseminarea şi exploatarea rezultatelor; Impactul Programului Intensiv 
Activităţile planificate pentru diseminarea şi exploatarea rezultatelor Programului Intensiv sunt 
bine definite şi asigură folosirea optimă a rezultatelor în cadrul instituţiilor participante şi dacă 
acest lucru este posibil, al unei comunităţii mai largi. Propunerea descrie modalitatea în care 
vor fi folosite instrumentele şi serviciile TIC în asigurarea urmăririi Programul Intensiv, 
contribuind astfel la crearea unei comunităţi de învăţare durabile în domeniul tematic respectiv. 
Rezultatele scontate sunt relevante şi vor avea un impact potenţial evident asupra calităţii 
predării subiectului ales în instituţiile participante. Propunerea indică posibilele efecte 
multiplicatoare sau beneficii conexe ale Programul Intensiv.  
Calitatea evaluării proiectelor reînnoite 
Candidaturile reînnoite pot fi acceptate dacă pe baza informaţiilor disponibile din primul/al 
doilea an al programului intensiv nu s-au identificat probleme şi dacă, candidatul nu 
intenţionează să introducă modificări care ar putea avea un impact asupra calităţii Programului 
Intensiv ceea ce ar conduce la nefinanţarea celui de-al doilea/al treilea an. 

PROCEDURI CONTRACTUALE 
Data probabilă a trimiterii informaţiilor preliminare privind rezultatul procesului de 
selecţie  

Vezi site-ul AN 

Data probabilă a trimiterii contractului către beneficiari  Vezi site-ul AN 
Data probabilă a începerii acţiunii  septembrie 


