Cum se realizează selecția?
trebuie să depui la Departamentul de Relații Internaționale (cam. 155 B – et. I, clădirea UVT), în perioada
20 mai - 7 iunie un dosar care să cuprindă:
* Adeverință cu media anilor anteriori;
* Curriculum Vitae;

Urmărește-ne și alătură-te
comunității Erasmus+

beneficiezi de o mobilitate Erasmus+ Placement;
catedrele abilitate) sau alte diplome recunoscute; nu și
pentru studenții care studiază limba respectivă ca parte
integrantă din specializarea lor;
* Cerere către Coordonatorul Instituțional Erasmus+
(se menționează facultatea, secția, anul, organizația
pentru care aplici – maxim 3 opțiuni în ordinea preferinței);
* Dovada acceptului din partea organizației (opțional)
(scrisoare/ e-mail de acceptare, invitație etc.)

www.facebook.com/international.uvt/
www.ri.uvt.ro
#ErasmusPlus
Biroul Erasmus+
Camera 155B (UVT)

În perioada 10 iunie – 14 iunie se va realiza
selecția internă a candidaților, iar în data de 14
iunie se vor afișa rezultatele finale

Prezentare ERASMUS+ ,
miercuri 29 mai
Ora 15, Amfiteatrul A01

Teste de limbă
cunoștințele tale lingvistice, poți susține un
test de evaluare a competenţelor lingvistice în
cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie
(pentru limbile engleză, franceză, germană,
spaniolă, italiană). Taxa este de 20 de lei și se
plătește în ziua examenului. Înscrierile se fac
la camera 228.
Studenții care au sau au avut ca
specializare limba în care vor desfășura
activitatea la organizația gazdă sunt scutiți
lingvistice.

Erasmus+ Placement
Partner Countries
Erasmus+ este programul UE ce înglobează
formarea profesională, educația școlară,
educația adulților, tineretului și sportul.

Erasmus+ Placement
Partner Countries
Acest tip de mobilitate permite studenților
UVT să efectueze un stagiu de plasament
(practică) într-o întreprindere sau organizație
dintr-o altă țară din afara spaţiului
Comunității Europene.

Pentru a

Organizațiile gazdă pentru plasamente studențești
pot fi întreprinderi, centre de formare, centre de
cercetare și alte organizații inclusiv instituții de
învățământ superior.
Prin Erasmus+ Placement ai ocazia perfectă de a
intra în contact cu marile companii din străinătate
chiar în țara lor de origine sau poți folosi resursele
altor universități pentru a-ți realiza lucrarea de
licență, disertație sau teza de doctorat.

BURSĂ
700 euro/ lună
(Albania, Bosnia și
Herțegovina, Brazilia,
Columbia,
Muntenegru, Maroc).

de o mobilitate Erasmus+ Placement,

în regim cu frecvență, să ai media anilor de studiu minim
să cunoști limba
tării în care vrei să îți desfășori mobilitatea sau limba în care
își desfășoară activitatea organizația gazdă(dacă este diferită).
Poți să faci un stagiu de plasament (practică)
într-o organizație dintr-o altă țară din afara spaţiului
Comunității Europene;
Îți poți petrece 2 luni (minim) câștigând experiență,
dar și călătorind în timpul liber, astfel făcând cunoștință
cu alte țari, culturi și limbi;
Îți poți realiza cercetarea pentru licență/ disertație/
doctorat la cele mai bune universități/ biblioteci
alese de tine;
Poți să adaugi în CV experiență pentru viitoarea ta
carieră și ai șansa să-ți echivalezi mobilitatea de
plasament cu stagiul de practică de la UVT.

În anul universitar 2018 – 2019,

Studenții cu
nevoi speciale (cei care

un stagiu de plasament este de minim
2 luni și se poate derula imediat după
mai târziu de 1 august 2019.

de maxim 12 luni de
mobilitate Erasmus+
academic
(licență,masterat,
doctorat).
Dacă la UVT ești
burse de studiu/socială
etc., o vei primi și pe
perioada mobilității.

handicap) pot solicita
suplimentarea grantului
în vederea desfășurării în
condiții optime
a mobilității.
Se acordă un grant
suplimentar pentru
transport în funcție
de distanța parcursă
între instituția de
origine și instituția
gazdă.

Prin organizația gazdă înțelegem companie, centru
de cercetare, institut, universitate, organizație nonguvernamentală (ONG) etc.
Pentru a găsi organizația trebuie în primul rând să știi
foarte clar ceea ce îți dorești, deoarece Erasmus+
Placement a fost conceput de așa natură încât să ofere
studentului libertatea de a alege locul în care să își
realizeze practica.
Pentru acestă mobilitate nu trebuie să existe un acord
prealabil între organizația gazdă și UVT deoarece acesta
acceptat.
Trimite e-mail-uri către cât mai multe organizații cu
Erasmus+ Placement. Nu uita să menționezi că ești
candidat pentru o bursă, respectiv că organizația nu
este obligată să îți plătească un salariu. După ce ai primit
acordul de principiu, poți, eventual, să deschizi o
adiționale precum: cazare, transport, diurnă etc.

Organizații unde NU se pot realiza mobilități
Erasmus+ Placement:

consultată pe site-ul:
ec.europa.eu/institutions/index_en.htm ) ;
Organizaţii care administrează programe UE
Studentul trebuie să finalizeze mobilitatea
până cel târziu la data de 30 septembrie
2019 (inclusiv).
Dacă în urma selecției rămân locuri
disponibile, se va lua în calcul posibilitatea
de prelungire a stagiului de plasament, însă
nu și după data de 30 septembrie 2019.

Reprezentanţe diplomatice naţionale
(ambasade, consulate, institute culturale, şcoli
etc.) ale țării de origine a studentului.

