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Programul Vizite de studiu este un program UE destinat facto-
rilor de decizie şi specialiştilor în domeniul educaţiei şi formării 
profesionale. Programul vă oferă ocazia unei vizite de scurtă 
durată, de trei până la cinci zile, într-una dintre cele 31 de ţări 
europene participante pentru a afla informaţii specifice învăţării 
pe tot parcursul vieţii. Veţi fi familiarizaţi cu iniţiative politice şi 
exemple de bune practici de succes în alte ţări şi vă veţi întâlni 
cu colegi din întreaga Europă. Veţi putea să aplicaţi rezultatele 
vizitei în activitatea dumneavoastră cotidiană şi să stabiliţi noi 
contacte.

Cine poate candida?
Sunt invitaţi să aplice membri ai sindicatelor sau ai organizaţii-
lor patronale. Participanţii pot fi, de asemenea, responsabili cu 
formarea din cadrul companiilor, întreprinderilor mici şi mijlocii 
(IMM-uri), reprezentanţi sindicali, ai camerelor de comerţ şi ai 
organizaţiilor economice din ţările participante la program, di-
rectori ai centrelor private de educaţie şi formare profesională.

Care sunt temele posibile? 
•   Ameliorarea accesului, echităţii, calităţii şi eficienţei în educa-

ţie şi formare;
•   educaţie şi formare pentru angajabilitate;
•   implementarea instrumentelor, principiilor şi cadrelor europe-

ne comune pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii;
•   tendinţe şi provocări în strategiile de învăţare pe tot parcursul 

vieţii.

Care sunt destinaţiile posibile?
Vizitele de studii se organizează în cele 27 de state membre ale 
UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Turcia. 

Cine finanţează vizita de studii? 
Veţi beneficia de un grant pentru cheltuielile de călătorie şi sub-
zistenţă acordat de către agenţia naţională. 

Cum vă puteţi depune candidatura?
Trebuie să completaţi un formular de candidatură online şi să 
trimiteţi o copie a acestuia agenţiei naţionale din ţara dumnea-
voastră. 

În ce limbă se desfăşoară vizitele de studii?
Vizitele de studiu se desfăşoară în limbile engleză, franceză, 
germană şi spaniolă. 
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