Form 1 – Certificat de prezenţă pentru stagiul ERASMUS

“ANDREI SAGUNA” UNIVERSITY
CERTIFICATE
ERASMUS PROGRAMME
2010 – 2011
NAME OF THE STUDENT: ______________________________________________
HOST UNIVERSITY: ____________________________________________________

CONFIRMATION OF ARRIVAL
We confirm that the above-mentioned student has arrived and was enrolled in our institution
on:
____ / ____ / ______
(day / month / year )

Name: ………………………………………
Position: …………………………………….

Official institution stamp
(necessary)

Signature: ………………………………….
Date (1): ___ / ___ / _____

CONFIRMATION OF DEPARTURE
To beattended
sent to:our institution until:
We confirm that the above-mentioned student
____ / ____ / ______
(day / month / year )

ERASMUS Office
University of Bucharest
Fax: +4021 313 46 20 or
+4021 313 17 60

Name: ………………………………………
Position: …………………………………….

Official institution stamp
(necessary)

………………………………….
(1)Signature:
Write the quite
date with day, month and year.
(2) Note: the statement has to be dated in the same day when the period ends.

Date (2): ___ / ___ / _____

ATTENTION: At the arrival, the certificate must be filled in by the host institution and sent by
fax to +40 241 66 25 20 or +40 241 63 04 82, within maximum one week from the beginning of
the academic year.
The student must keep the certificate until the end of the study period, have it signed and sent it
back by fax too, then bring it in original to the EU Programmes Office / ERASMUS, Andrei
Saguna University.
In case the confirmation of arrival is not sent by fax to the home university, the student will not
receive the payment of the grant.

Form 1 – Certificat de prezenţă pentru stagiul ERASMUS

Acest certificat confirmă perioada dv. de studii ERASMUS,
respectiv data înregistrării dv. la sosirea în universitatea gazdă
(Confirmation of arrival) şi data de final de stagiu (Confirmation of
departure).
1. Caseta Confirmation of arrival :
La sosirea în universitatea gazdă, coordonatorul de la Biroul Relaţii
Internaţionale/ERASMUS trebuie să completeze data sosirii şi/sau
înmatriculării dv., să o semneze şi să o trimită prin fax la numerele
+40 241 66 25 20 sau +40 241 63 04 82
Acest fax trebuie trimis cel târziu la o săptămână de la data semnării
lui de către universitatea gazdă.
După trimiterea acestui fax, dv. trebuie să trimiteţi un mail la Biroul
Programe Comunitare al Universităţii Andrei Saguna, în termen de o
lună, prin care comunicaţi dacă data de final de stagiu prevăzută în
contractul financiar semnat se respectă sau se modifică.
Nerespectarea acestor instrucţiuni înseamnă că plata restului de
grant nu va mai fi efectuată.
2. Caseta Confirmation of departure :
La final de stagiu, coordonatorul de la Biroul Relaţii
Internaţionale/ERASMUS trebuie să completeze data ultimei zile a
stagiului dv., să semneze şi să trimită prin fax la unul din numerele
+40 241 66 25 20 sau +40 241 63 04 82
Data semnăturii trebuie să fie aceeaşi sau cel puţin mai devreme cu
3 zile faţă de data de final de stagiu.
Acest certificat de prezenţă trebuie prezentat în original la
întoarcerea din stagiu la Biroul Programe Comunitare al
Universităţii Andrei Saguna

