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                                                                                                            Nr. UVT:  66245/26.11.2021                   

 

Către Facultatea de Litere, Istorie și Teologie 

 

În atenția Doamnei/Domnului Decan   

Coordonatorilor Departamentali Erasmus+    

 

 

 

Începând cu anul 2020, UVT este parte din Universitatea Europeană UNITA – Universitas 

Montium, o alianță ce reunește următoarele 6 universități: Universitatea din Torino (Italia), 

Universitatea Beira Interior (Portugalia), Universitatea din Zaragoza (Spania), Universitatea din 

Pau şi Pays de l’Adour (Franța), Universitatea din Savoie Mont Blanc (Franța), Universitatea de 

Vest din Timişoara (România).  

 

Vă transmitem alăturat calendarul selecției studenților pentru mobilități virtuale de studii 

realizate ȋn cadrul consorțiului UNITA, pentru semestrul al II-lea din anul universitar 2021-

2022, precum și informații privind conținutul dosarului de candidatură, criteriile de selecție și lista 

locurilor disponibile pentru acest tip de mobilități.   

 

Calendarul selecției pentru mobilități virtuale de studii realizate ȋn cadrul consorțiului 

UNITA, pentru anul universitar 2021-2022 este următorul: 

 26 noiembrie – 17 decembrie 2021: depunerea dosarelor în format electronic la adresa 

virtual.unita@e-uvt.ro; 

 03 - 06 ianuarie 2022: evaluarea dosarelor, interviuri, selecția studenților și afișarea 

rezultatelor;  

 07 ianuarie 2022: contestaţii; 

 07 ianuarie 2022: transmiterea rezultatelor finale. 

 

Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente (în limba română sau o 

limbă de circulație europeană): 

o Adeverință cu media anilor anteriori – minim 7. Pentru studenții la Masterat 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 cursul/cursurile selectat(e); 

o Certificat de cunoaștere a limbii utilizate în cadrul cursului/cursurilor selectat(e) - nivel 

minim B1 (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 Formular online de înscriere disponibil la adresa:  https://forms.gle/6xbigiesWCQ8YsLi8 

 

Departajarea studenţilor se va face pe baza unui punctaj calculat astfel: 

a) Media anilor universitari precedenți  

 Între 9 şi 10: 10 puncte 

 Între 8 şi 8,99: 8 puncte 

 Între 7 și 7,99: 6 puncte 

b) Nota la testul de limbă străină 

 Între 9 şi 10: 10 puncte 

 Între 8 şi 8,99: 8 puncte 
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 Între 7 şi 7,99: 6 puncte 

 Între 6 şi 6,99: 4 puncte 

c) Nota la interviul de selecţie: 

 Între 9 şi 10: 10 puncte 

 Între 8 şi 8,99: 8 puncte 

 Între 7 şi 7,99: 6 puncte 

d) Se mai acordă puncte pentru:  

o Diplome, certificate, distincţii obţinute în învăţământul superior (diplome de 

participare la sesiuni de comunicări ştiinţifice, la concursuri şi competiţii, etc.) – 5 

puncte pentru fiecare document; 

o Conţinutul dosarului de candidatură – se pot obţine maxim 5 puncte pentru formularea 

clară a obiectivelor în proiectul de studiu, descrierea modului de valorificare a 

cunoştinţelor şi competenţelor dobândite în urma mobilităţii virtuale. 

 

Interviul de selecţie (probă orală, cu caracter eliminatoriu) este organizat la nivelul fiecărei 

facultăți - nota minimă pentru promovarea interviului este 7.00. 

 

În stabilirea criteriilor de selecție, ponderea interviului va fi de 20%, ponderea testului de limbă 

20% și ponderea mediei 60%. 

 

Procesul verbal întocmit de Comisia de selecţie trebuie să fie însoţit de declarațiile de evitare a 

conflictului de interese semnate de către membrii comisiei precum și de decizia de numire a 

comisiei de selecție. Componența minimală a comisiei de selecție este următoarea: coordonatorul 

departamental Erasmus+, un cadru didactic din cadrul facultății, un cadru didactic al altei facultăți. 

Vă rugăm să transmiteți la DRI, atât în format letric cât şi electronic (la adresa de e-mail: 

virtual.unita@e-uvt.ro), lista studenților selectați, a rezervelor și a candidaților respinși până la 

data de 07 ianuarie 2022. Lista va cuprinde numele și prenumele studentului, specializarea, 

nivelul de studii (1=licență, 2=masterat, 3=doctorat), anul de studii, universitatea parteneră,  

denumirea cursului/cursurilor urmat(e) în cadrul mobilității virtuale, date de contact ale studentului 

(adresă de e-mail și telefon) și punctajul obținut, conform modelului alăturat. 

 

Nr.crt. Nume Prenume Specializarea 
Nivelul de 
studii 

Anul de 
studii 

Univ.parteneră 
(cod Erasmus) 

Denumirea 
cursului/ 
cursurilor  

Adresa de 
e-mail 

Telefon Punctaj 

 

 

Pentru facultatea pe care o reprezentați se recomandă selectarea a minimum 5 studenți pentru 

mobilități virtuale de studii realizate ȋn cadrul consorțiului UNITA, pentru semestrul al II-lea din 

anul universitar 2021-2022. 

 

Menționăm de asemenea și următoarele informații utile: 

 Mobilitățile virtuale de studii realizate ȋn cadrul consorțiului UNITA se vor desfășura în 

aceleași condiții academice ca o mobilitate de studii Erasmus+; 

 Perioada de mobilitate virtuală nu se contorizează la calcularea perioadei de maximum 12 

luni de mobilitate de care poate beneficia un student pe durata unui ciclu de studii, în cadrul 

programului Erasmus+. 
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Mai multe informații despre mobilitățile virtuale de studii realizate ȋn cadrul consorțiului UNITA 

sunt disponibile pe site-ul UVT, la următoarea adresă:   

https://www.uvt.ro/international/erasmus/unita-mobilitati-virtuale/ . 

 

De asemenea, vă aducem la cunoștință faptul că în data de 07 decembrie 2021, începând cu ora 

14:30, Departamentul de Relaţii Internaţionale va organiza, în mediul online, un seminar de 

informare referitor la oportunitățile pentru mobilități studențești în cadrul consorțiului UNITA. 

La această întâlnire sunt invitați studenţii UVT  interesaţi să participe la programele de mobilități 

studențești în cadrul consorțiului UNITA. Vă rugăm să diseminaţi această informaţie în rândul 

studenților interesaţi.  

 

Link-ul seminarului: meet.google.com/mdc-ojez-cdx 

 

Menţionăm faptul că sprijinul dumneavoastră în diseminarea acestor informaţii în rândul 

studenţilor este de un real ajutor în demersul echipei noastre de a informa corect toţi studenţii UVT 

interesaţi să beneficieze de acest nou tip de mobilități ȋn cadrul consorțiului UNITA. 

 

Vă rugăm să nu ezitați să ne contactați pentru informații suplimentare! 

 

 

 

 

Coordonator instituţional UNITA,                                                 Coordonator local WP6 UNITA, 

Dr. Andra-Mirona STAN-DRAGOTESC                                 Lect. Univ. Dr. Oana-Roxana IVAN 
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