
BURSELE DE STUDIU ERASMUS + 
 pentru anul universitar 2019-2020, semestrul II 

1. CINE ARE DREPTUL SĂ BENEFICIEZE DE MOBILITĂŢI DE STUDIU 
ERASMUS +? 

 Studenţii înscrişi la UVT la nivel de licenţă (anul II sau III), masterat sau doctorat; 
 Studenţii cu media anilor de studiu de minim 7,00. 
 Studenţii care nu au mai beneficiat de o alocaţie Erasmus+ în trecut pentru acelaşi 

ciclu academic (licenţă, masterat, doctorat); 
 Este necesară cunoaşterea medie a limbii ţării în care se desfăşoară mobilitatea sau 

cunoaşterea medie a limbii în care îşi desfăşoară activitatea organizaţia gazdă (dacă 
este diferită); 

 Un student poate beneficia de o mobilitate Erasmus + pe fiecare ciclu academic 
(licenţă, masterat, doctorat). 

2. CALENDARUL SELECŢIEI: 
■ Depunerea dosarelor: 30 sept. – 18 octombrie 2019 (la secretariatul facultăţii – 

str. Pestalozzi – după ce conţinutul dosarului a fost verificat de Coordonatorul 
Departamental Erasmus, Lector dr. Ionuţ Zisu – cabinet 112); 

■ Selecţia studenţilor: - 21 – 24 octombrie 2019 – selecţia candidaţilor (data 
exactă şi sala vor fi precizate ulterior); 

                                         - 25 octombrie 2019  – contestaţii;  
                                         - 25 octombrie 2019 – afişarea rezultatelor. 



3. DOSARUL TREBUIE SĂ CUPRINDĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE       
(în limba română sau o limbă de circulație europeană): 
 ■ Cerere către Decan (se menţionează facultatea, departamentul, specializarea, 
anul, universitatea pentru care aplică – maxim 3 opţiuni în ordinea preferinţei); 

■ Adeverinţă cu media anilor anteriori – minim 7,00 (pentru studenţii la Master, 
se va lua în calcul în mod obligatoriu şi media anilor absolviţi la nivel de licenţă); 

■ Curriculum Vitae – se poate folosi modelul european de CV Europass; 
■ Certificat de cunoaştere a limbii ţării respective – nivel minim B1                 

(de la catedrele abilitate UVT) sau alte diplome recunoscute; nu şi pentru studenţii care 
studiază limba respectivă ca parte integrantă din specializarea lor; 

■ Eseu de motivare (justificarea universităţii alese şi programul de studiu propus).  
 

4. CRITERII DE SELECŢIE: 
■ media anilor de studiu (60 %); 
 între 9-10: 10 puncte; între 8-8,99: 8 puncte; între 7-7,99: 6 puncte. 

■ interviul (20 %); 
 între 9-10: 10 puncte; între 8-8,99: 8 puncte; între 7-7,99: 6 puncte. 

■ certificatul de limbă (20 %).  
 între 9-10: 10 puncte; între 8-8,99: 8 puncte; între 7-7,99: 6 puncte; între 6-6,99: 4 puncte. 

 
 
 



5. SPRIJINUL FINANCIAR 
■ Bursă de 520 euro pe lună (cu excepţia mobilităţilor care vor avea loc în 

Ungaria, Turcia şi Polonia – pentru aceste state, nivelul grantului acordat este de 470 
euro/lună); 

■ Pentru studenţii selectaţi care beneficiază de bursă socială, la granturile de mai 
sus se mai adaugă 200 euro/lună. 

 
6. UNIVERSITĂŢILE PARTENERE ALE DEPARTAMENTULUI DE 
GEOGRAFIE: 

■ 15 universităţi din 10 ţări; 
■ lista universităţilor partenere este disponibilă la adresa:  
https://ri.uvt.ro/locuri_disponibile-2/ 
 
 

Mai multe informații despre mobilitățile Erasmus+ de studii sunt disponibile  
pe site-ul Departamentului de Relaţii Internaţionale, la următoarea adresă: 

http://ri.uvt.ro/erasmus-outgoing-studenti/ 
 
 

Coordonator Departamental Erasmus, 
Lector univ. dr. Ionuţ ZISU 


