
 

 

 

Selecția pentru mobilități studenți ERASMUS - STAGII DE STUDIU 

 pentru anul academic 2022 -2023, semestrul I 

 

1. CRITERIILE MINIMALE DE ELIGIBILITATE ŞI SELECŢIE: 

 calitate de student (anul I și al II-lea), masterand (anul I) și doctorand (anul I și al II-lea)  al UB 

(cursuri la zi), la momentul selecției; 

 absolvent cel puțin al primului an de studii în momentul începerii mobilității (pentru nivel 

licență); 

 promovarea unui test de limbă straină / cunoștințe lingvistice într-o limbă relevantă pentru 

destinația aleasă (poate fi inclus un atestat de limbă straină); 

 prezentarea unei scrisori de intentie / de motivație într-o limbă străină relevantă pentru destinația 

aleasă; 

 prezentarea unui Curriculum Vitae, obligatoriu în format Europass, într-o limbă străină relevantă 

pentru destinația aleasă. 

 prezentarea unui Plan al programului de studiu pentru fiecare destinaţie pentru care optează 

candidatul. 

 

2. CRITERIILE DE SELECŢIE: 

Criteriile de selecţie şi ponderea (punctaj maxim: 100 puncte) acestora este următoarea:  

Proba 1 – 20% din punctajul total: Cunoştinţele lingvistice de limbă străină 

Proba 2 – 10% din punctajul total: Situaţia şcolară (media anilor de studiu) 

Proba 3 – 30 % din punctajul total: Evaluarea dosarului 

Proba 4 – 40 % din punctajul total: Interviu – se va evalua motivaţia candidaţilor pentru efectuarea 

mobilităţii, capacitatea de adaptabilitate la un nou sistem academic, la un nou 

mediu socio-cultural, la realitatea economică și financiară din ţara gazdă. 

3. NR. DE LOCURI – 6 mobilităţi  

 

4. CONŢINUTUL DOSARULUI: 

 Fişa de înscriere;  

 Copia cărţii de identitate; 

 Curriculum vitae, format Europass, într-o limbă străină de circulaţie internaţională relevantă 

pentru destinaţia aleasă; 

 Opţional la momentul selecţiei: atestat (copie) de cunoaștere a unei limbi străine relevante pentru 

destinaţia aleasă – nivelul minim fiind cel prevăzut în acordul cu instituţia aleasă ca destinaţie; 

 Situația şcolară pentru toate semestrele absolvite (se eliberează, la cerere, de către secretariatul 

facultăţii); 

 Scrisoare de intenţie/motivație, într-o limbă străină relevantă pentru destinaţia aleasă; 

 Plan al programului de studiu pe durata stagiului Erasmus (care să conțină activitățile propuse a 

se desfășura în instituția gazdă). 


