
BURSELE ERASMUS PLACEMENTS 
 pentru anul universitar 2016-2017 

 
1. CINE ARE DREPTUL SĂ BENEFICIEZE DE MOBILITĂŢI ERASMUS 

PLACEMENTS? 
• Studenţii înscrişi la UVT la nivel de licenţă care au terminat deja anul I de studiu; 
• Studenţii înscrişi la UVT la master sau doctorat; 
• Studenţii cu media anilor de studiu de minim 7,00. 
• 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 plasament chiar dacă în 

trecut a beneficiat şi de o mobilitate Erasmus pentru studii. 

2. CALENDARUL SELECŢIEI: 
■ Depunerea dosarelor: 01 – 24 martie 2017 (la Departamentul de Relaţii 

Internaţionale (DRI cam. 155 B, etaj I clădirea UVT)  
■ Selecţia studenţilor: - 27 – 30 martie 2017 – selecţia internă a candidaţilor 

realizată de DRI; 
                                         - 31 martie 2017  – contestaţii; 
                                         - 01 aprilie 2017  – afişarea rezultatelor. 



3. DOSARUL TREBUIE SĂ CUPRINDĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE 

(toate în limba română): 
 ■ Cerere către Coordonatorul Instituţional Erasmus+ (se menţionează 
facultatea, departamentul, specializarea, anul, organizaţia pentru care aplică – maxim 3 
opţiuni în ordinea preferinţei); 

■ Adeverinţă cu media anilor anteriori – minim 7,00.  
■ Curriculum Vitae – se poate folosi modelul european de CV: Europass; 
■ Certificat de cunoaştere a limbii ţării respective (de la catedrele abilitate) sau 

alte diplome recunoscute; nu şi pentru studenţii care studiază limba respectivă ca parte 
integrantă din specializarea lor; 

■ Eseu de motivare (conţine informaţii despre programul de practică propus).  
■ Dovada acceptării din partea organizaţiei (scrisoare de acceptare, invitaţie, 

declaraţie, e-mail de acceptare etc.).  
 

4. SPRIJINUL FINANCIAR 

■ Bursă de 700 EURO pe lună (80 % la începutul stagiului + 20 % la întoarcerea în 
ţară).   

■ Bursă de 650 EURO pe lună (80 % la începutul stagiului + 20 % la întoarcerea în 
ţară) pentru mobilităţile care vor avea loc în Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, 
Macedonia, Malta, Polonia, Slovacia şi Ungaria. 

 



În anul universitar 2016-2017, un stagiu Erasmus+Placements este de 
2 luni şi se poate derula imediat după finalizarea selecţiei, dar nu poate 
începe mai târziu de 1 august 2017. 

Studenţii trebuie să îşi finalizeze mobilitatea până cel târziu la data de 
30 septembrie 2017. 

 

Mai multe informaţii despre mobilităţile Erasmus+ Placements sunt 
disponibile pe site-ul Departamentului de Relaţii Internaţionale, la 
următoarea dresă: 

http://ri.uvt.ro/informatii-generale-3/ 
 
 


