
Mobilități de studii realizate ȋn cadrul programului Erasmus+ pentru anul  

universitar 2017-2018 

Calendarul selecției: 

 depunerea dosarelor la secretariatul facultății: 01 – 24 martie 2017; 

 selecția studenților: 27 -30 martie 2017; 

 contestaţii: 31 martie 2017; 

 transmiterea rezultatelor: 31 martie 2017. 

Dosarul de candidatură trebuie să  conțină următoarele documente (toate în limba română): 

o Adeverință cu media anilor anteriori – minim 7. Pentru studenții la Master, se va lua în 

calcul în mod obligatoriu și media anilor absolviți la nivel de licență; 

o Curriculum Vitae – se poate folosi modelul european de CV: Europass; 

o Scrisoare de motivaţie care să justifice universitatea aleasă; 

o Certificat de cunoaștere a limbii țării respective (poate fi orice diplomă care atestă 

cunoștințe medii de limbă străină sau certificate emise de departamentele de limbi străine 

ale fiecărei facultăți; nu și pentru studenții care studiază limba respectivă ca parte 

integrantă din specializarea lor); 

o Cerere către Decan (se menționează facultatea, secția, anul, universitatea pentru care 

aplică – maxim 3 opțiuni în ordinea preferinței). 

 

Mobilități de studii realizate ȋn cadrul programului Erasmus+ cu statele 

partenere (Erasmus+ Partner Countries) 

Calendarul selecției: 

 depunerea dosarelor la secretariatul facultății: 01 – 24 martie 2017; 

 selecția studenților: 27 -30 martie 2017; 

 contestaţii: 31 martie 2017; 

 transmiterea rezultatelor: 31 martie 2017. 

 

Mobilități Erasmus+ Placements 

 Calendarul selecției studenților pentru mobilități Erasmus+ Placements pentru anul universitar 2016-

2017 precum și conținutul dosarului de candidatură.  

Calendarul selecției:  

 depunerea dosarelor la Departamentul de Relații Internaționale (cam. 155 B – et. I, clădirea UVT): 1 

– 24 martie 2017;  

 selecția studenților: 27 - 30 martie 2017;  

 contestaţii: 31 martie 2017;  

 afișarea rezultatelor: 1 aprilie 2017.  



Dosarul de candidatură se depune la Departamentul de Relații Internaționale (cam. 155 B – et. I, 

clădirea UVT)  

 

În anul universitar 2016 – 2017, un stagiu Erasmus+ Placements este de 2 luni și se poate derula 

imediat după finalizarea selecției, însă nu poate începe mai târziu de 1 august 2017. Studentul trebuie 

să finalizeze mobilitatea până cel târziu la data de 30 septembrie 2017. Dacă în urma selecției rămân 

locuri neocupate, se va lua în calcul posibilitatea de prelungire a stagiului de plasament.  

 

DEPARTAMENTUL DE RELAȚII INTERNAȚIONALE  

B-dul Vasile Pârvan, Nr. 4, 300223 Timişoara, România Tel.: +40 256-592.271, Fax: +40 256-592.312 E-

mail: lucia.ursu@e-uvt.ro; www.uvt.ro  

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA.  

Sprijinul financiar care se va acorda studenților în anul universitar 2016-2017 este de 700 EURO pe 

lună (cu excepţia mobilităţilor care vor avea loc în Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia, 

Malta, Polonia, Slovacia, Ungaria – pentru aceste state, nivelul grantului acordat este de 650 EURO pe 

lună). 


