
 

Annex V.6  
 

 
ERASMUS PROGRAMME 

 
TRAINING AGREEMENT and QUALITY COMMITMENT 

 
 
 

I. DETAILS OF THE STUDENT 
 

Name of the student:  

Subject area:                                                                                Academic year :             

Degree :                                                       

Sending institution:                           

 
 
II. DETAILS OF THE PROPOSED TRAINING PROGRAMME ABRO AD 

 

Host organisation: 

 

Planned dates of start and end of the placement period: from …….        till .......       , that is …….. months 

 

- Knowledge, skills and competence to be acquired:     

 

- Detailed programme of the training period:                                                                                      

 

- Tasks of the trainee:                                                                                      

 

- Monitoring and evaluation plan:    

                                                                                  

 
 



 

 
III. INFORMATION on THE PARTNER HIGHER EDUCATION IN STITUTION in the HOST COUNTRY  

(OPTIONAL) 
 

Whilst keeping full responsibility for the placement and for any modification to this agreement, the sending institution has a local 
partnership with [to be filled in with the name of the partner higher education institution] in view of helping with the monitoring of 
the mobility abroad. 

All parties will keep the sending institution informed of their exchanges.  

The contact person in the partner institution is: 

Name:                                                                        Function:                                        

Phone number:                                                           E-mail:  

Address:  

 

 
 

IV. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES 
 
By signing this document the student, the sending institution and the host organisation confirm that they will abide by the principles of 
the Quality Commitment for Erasmus student placements set out in the document below. 

 

The student 

Student’s signature 
...........................................................................            Date:  

 

The sending institution 

We confirm that this proposed training programme agreement is approved. On satisfactory completion of the training programme 
the institution will award ECTS credits   Yes/No (please strike out the non applicable answer)  If yes: number of ECTS credits: 
…. 

and/or (please strike out the non applicable answer) 

the institution will record the training period in the Diploma Supplement     Yes/No (please strike out the non applicable answer). 

Coordinator’s name and function 

 

Coordinator’s signature 

  

 

Date: ................................................................... 

 

The host organisation  

The student will receive a financial support for his/her placement           Yes ����     No ����  

The student will receive a contribution in kind for his/her placement     Yes ����     No ����  

We confirm that this proposed training programme is approved. On completion of the training programme the organisation will 
issue a Certificate to the student 

Coordinator’s name and function 

................................................................... 

Coordinator’s signature 

.............................................................................. 

 

Date: ................................................................... 



 

ANGAJAMENT PENTRU  CALITATE 
 

Pentru plasamentele studenŃeşti Erasmus 
 
Acest Angajament pentru  calitate urmareste  principiile Cartei Europene a  Calitatii pentru Mobilitate 

 
Institu Ńia de învăŃământ superior de origine1 se obligă să: 

- definească rezultatele învăŃării  pentru plasamentul in cauza, în ceea ce priveşte cunoştintele, 
abilitatile şi competenŃele care urmeaza a fi dobândite; 

- asiste studentul în alegerea celei mai potrivite organizaŃii gazdă, durată a proiectului şi 
continut al plasamentului, pentru a atinge rezultatele mentionate anterior ; 

- selecteze studenŃii pe baza unor criterii şi proceduri clar definite si transparente şi sa  semneze 
un Contract financiar pentru  plasament cu respectivii studenŃi selectaŃi;  

- pregătească studenŃii pentru viata practică, profesională şi culturală în Ńara gazdă, în special 
prin pregătirea lingvistică organizata astfel  incat sa acopere nevoile lor profesionale; 

- asigure sprijin logistic  studenŃilor în privinŃa aranjamentelor de călătorie, vize, cazare, 
permise de rezidenŃă sau de muncă şi asigurări sociale si de sanatate; 

- asigure studenŃilor recunoaşterea completă pentru încheierea satisfăcătoare a activităŃilor 
specificate în  Acordul de formare profesionala; 

- evalueze cu fiecare  student in parte dezvoltarea sa  personala şi profesionala obtinuta prin 
participarea  la Programul Erasmus; 

 
Institu Ńia de învăŃământ superior de origine si  organizaŃia gazdă se obligă impreuna  să: 

- negocieze şi cadă de acord asupra unui Acord de formare profesionala  specific pentru 
fiecare student in parte  (care include programul plasamentului şi procedura recunoaşterii)  şi 
asupra aranjamentelor de mentorare adecvate; 

- monitorizeze progresul plasamentului şi să ia măsurile potrivite dacă este necesar. 
 
OrganizaŃia gazdă se obligă să: 

- stabilească studenŃilor sarcini şi responsabilităŃi (asa cum au fost prevăzute în Acordul de 
formare profesionala) care sa corespunda cunostintelor, abilitatilor,  competenŃelor lor şi 
obiectivelor de formare şi să se asigure că  au la dispozitie echipamentul  şi asistenŃa potrivite; 

- sa aduca la cunostinta studentilor regulile şi reglementările  sale, programul obisnuit de 
lucru, codul de conduită şi regulile de confidenŃialitate; 

- întocmească un contract sau document echivalent pentru plasament în concordanŃă cu 
reglementările legislaŃiei naŃionale;     

desemneze un mentor  pentru a consilia studenŃii, pentru a-i ajuta în scopul integrării în mediul Ńării 
gazdă şi pentru a le monitoriza progresul în formarea profesionala; 
 
Studentul se obligă să: 

- se supună acordului negociat pentru plasamentul său şi_să facă_tot ce-i stă_în putinŃă pentru a 
realiza plasamentul cu succes; 
- respecte regulile şi reglementările  organizaŃiei gazde, programul obişnuit de lucru, codul de 
conduită şi regulile de confidenŃialitate; 
- comunice cu instituŃia de origine în legătură cu orice problemă_ori schimbare referitoare la 
plasament; 
- întocmească un raport  în formatul cerut de institutia de origine si_să-l prezinte acesteia, însoŃit 
de orice alte documente doveditoare solicitate, la finalul plasamentului. 

 
 
 
 
 

                                                           
1  În cazul în care instituŃia de învăŃământ superior este integrată într-un consorŃiu, angajamentele ei pot 
fi împărŃite cu  organizaŃia coordonatoare a consorŃiului  


