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Ce reprezintă Inițiativa - Cardul European de Student? 

Pentru stimularea mobilității studenților în Europa sunt esențiale procedurile administrative online, 

simple și sigure și punerea informațiilor la îndemâna studenților. De asemenea, este crucială 

promovarea participării studenților la activitățile educaționale și culturale, în conformitate cu viziunea 

de a crea un Spațiu European al Educației până în 2025. 

Inițiativa privind Cardul European de Student va dezvolta un ghișeu unic online prin intermediul 

aplicației mobile Erasmus+ pentru ca studenții să gestioneze toate etapele administrative legate de 

perioada de mobilitate - înainte, în timpul și după șederea lor. Acesta va permite studenților să găsească 

toate informațiile de care au nevoie pentru a trăi o experiență de mobilitate de înaltă calitate în 

străinătate. 

Se așteaptă ca instituțiile de învățământ superior care participă la programul Erasmus+ să 

folosească rețeaua Erasmus fără hârtie pentru a face schimb de date despre mobilitatea studenților. 

Utilizarea rețelei Erasmus fără hârtie de către aceste instituții, trebuie sa devină obligatorie conform 

etapelor de mai jos: 

• 2021 - gestionarea online a contractelor de studii; 

• 2022 - gestionarea acordurilor interinstituționale; 

• 2023 - realizarea schimbului de studenți selectați și acceptați, precum și a situațiilor școlare legate 

de mobilitatea acestora. 

Instituțiile participante vor trebui, de asemenea, să promoveze utilizarea aplicației mobile 

Erasmus+ pentru a se asigura că instituțiile și studenții Erasmus+ pot beneficia de o eficiență sporită în 

procesele administrative. Până în anul 2025, toți studenții din Europa ar trebui să se poată bucura de 

beneficiile inițiativei Cardului European de Student. 

 

Care sunt beneficiile inițiativei Cardul European de Student? 

În deplină conformitate cu legislația UE privind protecția datelor cu caracter personal, cardul va 

garanta un schimb sigur de informații despre studenți și va permite o tranziție fără probleme între 

instituțiile de învățământ superior. Mai mult, cardul va oferi studenților șansa de a accesa cursuri și 

servicii online oferite de alte instituții de învățământ superior. 

Acest lucru nu numai că va facilita mobilitatea virtuală și învățarea mixtă, dar inițiativa Cardul 

European de Student va oferi studenților o mai mare flexibilitate în alegere programelor pe care le pot 

urma. De-a lungul timpului, va permite studenților să se bucure de activități culturale în toată Europa 

la prețuri reduse. 

Beneficiile acestei inițiative se extind dincolo de studenți, prin simplificarea procedurilor 

administrative și reducerea sarcinilor administrative pentru instituțiile de învățământ superior, 

stimulând mobilitatea pentru toți. 

Inițiativa privind Cardul European de Student va fi legată de regulile UE de identificare electronică 

(regulamentul eIDAS - regulamentul privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru 

tranzacțiile electronice pe piața internă), pentru a oferi încrederea necesară pentru autentificarea 

studenților și pentru a le permite să își verifice drepturile online. 

https://education.ec.europa.eu/levels/higher-education/european-student-card-initiative


Inițiativa este, așadar, un pas înainte în tranziția către o societate europeană digitală și un adevărat 

spațiu european al educației, în care petrecerea timpului în străinătate pentru a studia și a învăța este 

normă, iar excelența în educație este o realitate pentru toți. 

 

Beneficiile inițiativei Cardul European de Student 

Pentru studenți: 

• acces facil la materialele de curs înainte de mobilitate, înregistrarea online a cursurilor și 

recunoașterea automată a creditelor ECTS; 

• acces imediat la serviciile universității gazdă, cum ar fi biblioteci, transport și cazare; 

• reduceri la activități culturale în întreaga Uniune Europeană. 

 

Pentru instituțiile de învățământ superior: 

• gestionarea simplă, online, a întregului proces de mobilitate – de la selecția studenților până la 

recunoașterea creditelor ECTS; 

• identificarea online a studenților, schimb simplificat și securizat de date despre studenți - inclusiv 

dosarele academice - între instituțiile de învățământ superior; 

• sistemul de management simplificat asociat cu mobilitatea studenților. 


