
Erasmus+  
Practică

Cum se realizează selecția?

Site DRI: www.ri.uvt.ro

www.facebook.com/international.uvt/

www.instagram.com/international.uvt/

Pentru a beneficia de mobilități Erasmus+ Practică trebuie să 
trimiți la adresa bianca.moldovan@e-uvt.ro cu șase cu șase 
săptămâni înainte de începerea mobilității un dosar de 
candidatură care să cuprindă:

* Adeverință cu media anilor anteriori de studii universitare;

* Curriculum Vitae;

* Scrisoare de intenţie: precizezi obiectivele profesionale urmărite
pe durata mobilității şi rezultatele aşteptate (1-2 pagini);

* Certificat de cunoaștere a limbii în care organizația gazdă își
desfășoară activitatea:  nivel minim B1 (îl poți omite dacă 
studiezi deja limba ca parte integrantă a specializării);

Dacă nu ai un certificat lingvistic, îl poți obține prin susținerea 
unei testări în cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie 
(pentru limbile engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană). 
Taxa pentru studenți este de 20 de lei. Pentru detalii accesați: 
www.litere.uvt.ro. 

 Biroul Erasmus + 
Camera 155B 

(UVT)

Alătură-te comunității
Erasmus+!

* Formular de înscriere;

* Scrisoare de acceptare din partea organizaţiei gazdă;

Selecție
 DESCHISĂ 

pe toată durata 
anului universitar!

Formularul de înscriere și alte informații: click aici.

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


Vei descoperi avantajele unei experienţe de 
practică în organizații/ companii/ instituții ALESE 
DE TINE din alte ȚĂRI EUROPENE.

Ai ales   Erasmus+ în

PROGRAMME 
COUNTRIES?

(excepție pt. Bulgaria, 
Croația, Cehia, Estonia, 
Letonia, Lituania, FYRO 

Macedonia, Polonia, 
Serbia, Slovacia, Slovenia, 
Ungaria, Turcia: 670 EUR/ 

lună)

GRANT 
720 EUR/ lună 

Studenții cu nevoi 
speciale (cei care aduc 

certificat de handicap) pot 
solicita suplimentarea 
grantului în vederea 

desfășurării în condiții 
optime a mobilității.

Vei descoperi avantajele unei experienţe de 
practică în universități din ţări din AFARA 
COMUNITĂȚII EUROPENE.

Ai ales Erasmu   s+ în

PARTNER 
COUNTRIES?

Africa de Sud, 
China, India, 

Indonizia, Peru. 

GRANT 
700 EUR/ lună

Studenții cu nevoi
speciale (cei care aduc 

certificat de handicap) pot 
solicita suplimentarea 
grantului în vederea 

desfășurării în condiții 
optime a mobilității.

 Se acordă un grant
suplimentar pentru 

transport în funcție de 
distanța între UVT și și 

instituția gazdă.

Erasmus+ Practică

 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 se recunoască mobilitatea de 
placement cu stagiul de practică de la UVT.

 Îți poți petrece 2 luni (minim) câștigând experiență, 
dar și călătorind în timpul liber, astfel făcând 
cunoștință cu alte țări, culturi și limbi;

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE:
* să fii student la UVT în regim cu frecvență;

* să ai media anilor de studii minimum 7.00;

*să cunoști limba organizației gazdă;

* să fii integralist la momentul plecării.

Salut!
Hello!

OPORTUNITATE VIITORI 
ABSOLVENȚI!
Dacă ești în AN TERMINAL depune acum dosare, întrucât 
până la 30 septembrie 2023 vei avea oportunitatea să 
pleci în mobilități în programme countries!

Ai dreptul la 
12 luni de mobilități 
Erasmus+ la fiecare 

ciclu de studii 
(licență, masterat, 

doctorat).

Dacă ești
 beneficiar de bursă 
socială/de studiu/ 

etc. o vei primi
 și pe perioada 

mobilității.

Nu fii doar student...
  Fii student Erasmus+!

Mobilități 
de minimum

 două luni cu plecare cel 
târziu la 1 august 2022 

pentru studenți și 
1 august 2023 pentru 

absolvenți.
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