MOBILITĂȚI ERASMUS – STUDENȚI
OCTOMBRIE 2021
Criterii de eligibilitate:
 Rezultate academice bune în anul universitar anterior:


Pentru anul II, III licență, respectiv anul II master - studenți integraliști se va lua în
calcul media anului de studiu anterior.



Pentru studenții de la Master Anul I, se va lua în calcul media de admitere la programul
de master.

 Depunerea unui dosar de candidatură, respectând termenele limită.
 Participarea la un interviu cu tematică profesională și lingvistică.
Documente solicitate pentru depunerea dosarului de obținere a bursei:
 Scrisoare de intenție unde se vor specifica și centrele universitare vizate – maxim trei, în
ordinea preferinței și perioada – 1 semestru;

 CV în format Europass redactat în limba străină în care studentul va studia la instituția
gazdă/organizație. Dacă instituția gazdă nu se află într-un stat cu o limbă de circulație
internațională, dar are cursuri cu predare într-o limbă de circulație internațională, CV-ul se
redactează în această limbă;

 Declarație pe proprie răspundere a studentului că perioada de mobilitate Erasmus pentru
care aplică nu va depăși 12 luni de mobilitate pentru fiecare ciclu de studii (se va ține cont
de toate mobilitățile Erasmus efectuate de student până la momentul aplicației);

 Certificat de competență lingvistică (se poate transmite și cel eliberat la finalizarea studiilor
liceale) sau participarea la interviul pentru stabilirea competențelor lingvistice organizat de
membrii Comisiei de selecție.

 Extras situație şcolară (întregul an universitar anterior) sau media de la admitere (Master
anul I), certificate de secretariat. Pentru obținerea situației școlare sau a adeverinței din care
să rezulte media de admitere la master, transmiteți cererea prin e-mail doamnei secretare rosoga.corina@gmail.com.

CALENDAR CONCURS PENTRU SEMESTRUL II, AN UNIVERSITAR
2021-2022
 Depunerea dosarelor de candidatură: 11-26 octombrie 2021. Termenul limită de
transmitere este 26 octombrie ora 12.00.

 Selecția studenților se va face în data de 28 octombrie 2021. În funcție de numărul de
aplicații și universitățile vizate, se vor organiza întâlniri on-line cu toți candidații pentru
participarea la interviul cu tematică profesională. Studentul va primi un text în limba în
care se vor desfăşura cursurile la instituția vizată (engleză, franceză sau spaniolă) – citit,
tradus. De asemenea, membrii comisiei vor pune o serie de întrebări cu caracter general
legate de opțiunea studentului pentru o anumită instituție parteneră și așteptările pe care le
are de la acest stagiu de pregătire.

INFORMAȚII UTILE
 Puntajul cumulat al fiecărui candidat se obține prin însumarea punctajelor acordate pentru
Media anului de studiu anterior / medie admitere (unde este cazul), Competențe
lingvistice, Media de concurs (interviu).

 Pentru mobilități de studii grantul Erasmus+ va fi de 520/470 de euro/lună (în funcție de țara
unde se desfășoară mobilitatea Erasmus), iar studenții beneficiari de bursă socială/sau care
se încadrează în condițiile cerute de bursa socială vor primi, în plus, 200 de euro/lună la
grantul de 520/470 de euro/lună (în funcție de țara unde se desfășoară mobilitatea
Erasmus).

PENTRU ACORDAREA GRANTULUI ESTE OBLIGATORIU CA STUDENTUL SĂ
REALIZEZE DEPLASAREA FIZIC LA INSTITUȚIA SELECTATĂ, CHIAR DACĂ
TOATE CURSURILE SE VOR FACE ÎN SISTEM ON-LINE. ÎN CAZUL ÎN CARE
STUDENTUL NU EFECTUEAZĂ DEPLASAREA ȘI EFECTUEAZĂ ACTIVITATEA LA
INSTITUȚIA PARTENERĂ DIN ȚARĂ, GRANTUL NU SE POATE ALOCA. DE
ASEMENEA, ȚINÂND CONT DE CONTEXTUL ACTUAL, ESTE POSIBIL SĂ APARĂ
NOI INFORMĂRI PE PARCURS.

DOCUMENTELE SOLICITATE SE TRANSMIT ÎN FORMAT PDF prin e-mail

 Scrisoare de intenție (datată și semnată)
 CV (datat și semnat)
 Declarație pe proprie răspundere (datată și semnată)
 Certificat de competență lingvistică cu mențiunea conform cu originalul
 Extras situație şcolară – așa cum este transmis de secretariat
E-mail: vladut_alina2005@yahoo.com sau alina.vladut@edu.ucv.ro

MODEL

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNERE

Subsemnatul / Subsemnata ……………… student/ă în anul ….. în cadrul Facultății de
Științe, Departamentul de Geografie, Specializarea …………………………… declar pe propria
răspundere că perioada de mobilitate Erasmus pentru care aplic nu depășește 12 luni de mobilitate
cumulate pentru actualul ciclu universitar de pregătire.

Data:

Semnătura:

UNIVERSITĂȚI PARTENERE – PROGRAME LICENȚĂ
 Universitatea din Salamanca, Spania:
ttp://www.usal.es/webusal/en/node/4038?mst=30
 Universitatea din Rouen, Franta: http://www.univ-rouen.fr
 Universitatea Sophia Antipolis, Nice, Franta:
http://www.unice.fr/international
 Universitatea din Lisabona, Portugalia: http://www.igot.ul.pt
 Universitatea Eotvos Lorand, Ungaria: http://science.elte.hu/index.html
 Universitatea Sakarya, Turcia:
http://www.ebs.sakarya.edu.tr/?upage=fak&page=bol&f=02&b=18&ch
 Universitatea Canakkale Onsekiy Mart, Turcia:
http://www.comu.edu.tr/en/
 Universitatea Cankiri, Turcia: http://www.comu.edu.tr/en/
 Universitatea Veliko Turnovo, Bulgaria: http://www.uni-vt.bg/2/?zid=68
 Universitatea Tehnică Kosice, Slovenia:
https://www.tuke.sk/tuke/university
 Universitatea Nicolaus Copernicus, Torun, Polonia:
http://geo.umk.pl/en/studia/erasmusplus/english-taught-subjects
 State Higher Vocational School in Raciborz, Polonia:
https://www.pwsz.raciborz.edu.pl/english/
 Klaipeda University, Klaipeda, Lituania: https://www.ku.lt/en/
 Sofia University St. Kliment Ohridski, Bulgaria: https://www.unisofia.bg/eng
 Istambul University, Turcia:
https://www.istanbul.edu.tr/en/content/international/international

UNIVERSITĂȚI PARTENERE – PROGRAM MASTER
 Sofia University St. Kliment Ohridski, Bulgaria: https://www.unisofia.bg/eng
 Universitatea din Rouen, Franta: http://www.univ-rouen.fr
 Klaipeda University, Klaipeda, Lituania: https://www.ku.lt/en/
 Universitatea Nicolaus Copernicus, Torun, Polonia:
http://geo.umk.pl/en/studia/erasmusplus/english-taught-subjects
 Universitatea Tehnică Kosice, Slovenia:
https://www.tuke.sk/tuke/university
 Universitatea Sakarya, Turcia:
http://www.ebs.sakarya.edu.tr/?upage=fak&page=bol&f=02&b=18&ch
 Universitatea Canakkale Onsekiy Mart, Turcia:
http://www.comu.edu.tr/en/

Notă: universitățile marcate cu albastru au și cursuri în limba engleză.

Responsabil ERASMUS Departamentul de Geografie,
Conf. univ. dr. Alina Vlăduț

