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Programul ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII 
Programul 
sectorial 

ERASMUS 

Categoria 
acţiunii 

MOBILITATE 

Acţiunea Cursuri intensive de limbi străine ERASMUS  
Obiectivele şi 
descrierea acţiunii 

Cursurile intensive de limbi străine Erasmus (EILC) sunt cursuri specializate în limbile mai puţin 
folosite şi mai puţin predate, organizate în ţările unde aceste limbi sunt folosite ca limbi de 
predare in instituţiile de învăţământ superior. Limbile engleză, germană, franceză şi spaniolă 
(castiliană) nu sunt eligibile pentru EILC. 
 
EILC au loc în următoarele ţări, pentru limbile din paranteză: Belgia (flamandă), Bulgaria 
(bulgară), Croaţia (croată), Cipru (greacă), Republica Cehă (cehă), Danemarca (daneză), Estonia 
(estoniană), Finlanda (finlandeză şi suedeză) , Grecia (greacă), Ungaria (maghiară), Islanda 
(islandeză), Italia (italiană), Letonia (letonă), Lituania (lituaniană), Malta (malteză), Olanda 
(olandeză), Norvegia (norvegiană),  Polonia (poloneză), Portugalia (portugheză), România 
(română), Slovacia (slovacă), Slovenia (slovenă), Spania (catalană, valenciană, bască şi 
galiciană), Suedia (suedeză), Elveţia (italiană) şi Turcia (turcă). 
 
EILC oferă posibilitatea studenţilor Erasmus care vizitează aceste ţări pentru studii şi plasament 
să studieze limba respectivă între două şi şase săptămâni (în total minimum 60 de ore de 
predare şi cel puţin 15 ore de predare pe săptămână) cu scopul de a fi pregătiţi pentru perioada 
de mobilitate Erasmus. 
 
Se recomandă insistent ca grupurile de participanţi să fie mici (în jur de 15 studenţi). Numărul 
minim de participanţi este 10. Trebuie să se asigure un bun raport cost – eficienţă. 
 
Studenţilor Erasmus care participă la EILC li se pot acorda granturi suplimentare pentru 
mobilitate, acestea fiind plătite de instituţiile de învăţământ superior de origine. Studenţii 
Erasmus nu trebuie să plătească o taxă de şcolarizare pentru a participa la un curs EILC. Cu 
toate acestea, studenţii trebuie să achite costul excursiilor şi al altor activităţi opţionale, precum 
şi alte taxe pe care studenţii Erasmus le achită în mod obişnuit. 
 
Selectarea instituţiilor care organizează EILC se face de către Agenţia Naţională (AN) din ţara 
unde se organizează cursul. 
 
Studenţii candidează pentru participarea la EILC prin intermediul instituţiei de origine. Asistenţii 
Comenius şi Grundtvig candidează direct la instituţia gazdă EILC. Selectarea studenţilor EILC 
revine, în comun, instituţiilor organizatoare EILC şi AN din ţara gazdă. 
 
Studenţii cu nevoi speciale pot aplica pentru o bursă specifică după ce au fost selectaţi pentru o 
perioadă de mobilitate. 

Cine poate beneficia - Studenţii înscrişi într-o instituţie de învăţământ superior care deţine o Cartă universitară 
Erasmus, care au fost selectaţi pentru o perioadă de plasament/studii Erasmus. Studenţii al 
căror principal obiect de studiu este limba din ţara care organizează EILC nu sunt în mod 
normal eligibili. 

- Asistenţii Comenius şi Grundtvig pot participa, de asemenea, cu condiţia să existe locuri 
rămase disponibile la un curs. 

Cine poate candida - Instituţii de învăţământ superior care deţin o EUC 
- Alte organizaţii specializate în pregătire lingvistică  

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

NA1 

  
 

4-februarie-2011 
 
 

Termenul limită 
pentru depunerea 
candidaturii: 

 
Durata  
Durata minimă : 2 săptămâni 
Durata maximă: 6 săptămâni 
Comentariu privind 
durata 

Cerinţa minimă pentru un curs intensiv de limbi străine Erasmus (EILC) este de 60 de ore de 
predare în total şi de minim 15 ore de predare pe săptămână.  

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

Tabelul 1b şi Tabelul 3a 

Nivelul maxim al 
grantului în euro: 
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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. 
- Cursurile pot fi organizate de instituţii de învăţământ superior sau de alte organizaţii 

specializate în predarea limbilor străine mai puţin folosite şi mai puţin predate din ţara gazdă. 
- Pot candida instituţii organizatoare din următoarele ţări: Belgia (comunitatea flamandă), 

Bulgaria, Croaţia, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Grecia, Ungaria, 
Islanda, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, 
Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveţia şi Turcia. 

- Pot candida pentru a participa la cursuri studenţii Erasmus/asistenţii Comenius/Grundtvig din 
toate ţările participante la LLP. 

- Numărul minim de participanţi este 10. 
Numărul minim de 
ţări: 

Nu este cazul 

Numărul minim de 
parteneri: 

Nu este cazul 

Comentariu privind 
participanţii: 

 

1.Relevanţa 
Propunerea demonstrează o legătură clară  cu obiectivele programului Erasmus in LLP. Trebuie 
să existe un echilibru între costurile şi beneficiile cursului. 
2. Obiective şi a program de lucru 
Obiectivele cursului de a pregăti  participanţii   pentru o perioada de mobilitate  în ţara 
respectivă sunt clare, realiste, vizează o limbă relevantă şi sunt orientate către nevoile grupului 
ţintă. Rezultatele educaţionale sunt evidenţiate. Programul de lucru are o calitate superioară şi 
asigură atingerea obiectivelor. 
Cursul conţine o componentă culturală adecvată. 
3. Metodologia 
Metodologia este adecvata obţinerii rezultatelor. Abordarea pedagogică şi didactică este descrisă 
în mod clar. Metodele pentru evaluarea competenţei lingvistice a participanţilor la sfârşitul 
cursului sunt clar descrise. Credite ECTS vor fi acordate studenţilor participanţi la EILC.  
4. Calitatea furnizorului cursului 
Furnizorul cursului deţine profesori calificaţi corespunzător pentru a asigura pregătirea lingvistică 
prevăzută. 
Furnizorul cursului dispune de un echipament tehnic adecvat (din punct de vedere al materialelor 
didactice, existenţa unei biblioteci şi a unui laborator lingvistic).  
5. Impactul 
Cursul pare să aibă impactul pozitiv dorit asupra competenţei participanţilor în limba ţintă 
respectivă. Propunerea subliniază activităţi pentru diseminarea şi exploatarea rezultatelor 
cursului.  
 
 
 
 
 
 

Criterii de acordare a 
grantului  

 
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  iunie 


