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Către Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, 

 

 

În atenția Domnului/ Doamnei Decan,   

Coordonatorilor Departamentali Erasmus+,   

 

 

Prin prezenta, vă transmitem calendarul selecției studenților și proaspăt absolvenților pentru 

mobilități Erasmus+ Practică în Comunitatea Europeană, aferent anului universitar 2021-2022, 

precum și conținutul dosarului de candidatură. 

 

Calendarul selecției: apelul la selecţie pentru mobilități Erasmus+ Practică este 

deschis pe durata întregului an universitar. 

 
● depunerea dosarelor, în format fizic la Biroul 

Erasmus+ din cadrul  Departamentului de Relații 

Internaționale sau prin e-mail la 

bianca.moldovan@e-uvt.ro:: 

 

                                                                                          

                                                                        cu cel 

puțin 6 săptămâni înainte de începutul perioadei de 

mobilitate planificată; 

 

● selecția studenților:   comisia de selecție se va întruni periodic în vederea 

evaluării gradului de îndeplinire a condiţiilor de 

eligibilitate a dosarelor de candidatură depuse în 

perioada anterioară.; 

 

● contestaţii: eventualele contestații vor fi depuse la BE+ în maxim 

24 de ore de la transmiterea rezultatelor și vor fi 

soluționate de comisia de selecție ; 

 

● comunicarea rezultatelor: direct participanților. Studenții selecționați vor fi 

îndrumați de către Biroul Erasmus+ pentru întocmirea 

contractelor de Practică (Learning Agreement for 

Traineeships) și a contractelor financiare. 

 

 

Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente: 

 

● formularul de înscriere tipizat, disponibil la adresa https://ri.uvt.ro/informatii-generale-3/, care 

să conțină următoarele informații: facultatea, secția, anul, instituția pentru care se optează etc.;  

● dovada acceptului din partea organizaţiei gazdă (Scrisoare de acceptare, invitaţie, e-mail etc.); 

candidații care urmează să desfășoare mobilitatea ca proaspăt absolvent pot prezenta acceptul 

organizației gazdă ulterior, în completarea dosarului, cu cel puțin 6 săptămâni înainte de 

începutul perioadei de mobilitate planificată; 

● curriculum vitae în limba română sau o limbă de circulație internațională;  
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● scrisoarea de intenţie, redactată în limba română sau o limbă de circulație internațională, care 

să precizeze obiectivele profesionale concrete urmărite de candidat pe durata mobilității şi 

rezultatele aşteptate (1-2 pagini);  

● adeverinţă eliberată de facultate sau școala doctorală, cu media ponderată a anilor anteriori de 

studii universitare și a semestrului încheiat sau foaie matricolă;  

● atestat de cunoaştere a limbii în care îşi desfăşoară activitatea organizaţia gazdă, nivel minim 

recomandat B1 conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine; sunt 

scutiți de transmiterea acestui document studenții care studiază limba respectivă ca parte 

integrantă din specializarea lor; 

 

În anul universitar 2021 – 2022, o mobilitate Erasmus+ Practică poate dura minim 2 luni – maxim 

12 luni și trebuie să se finalizeze până cel târziu la data de 30 septembrie 2022. În cazul 

mobilităților Erasmus+ Practică pentru proaspăt absolvenți, durata este aceeași, iar acestea se pot 

derula imediat după finalizarea ciclului de studii și promovarea examenului de licență/ disertație/ 

doctorat, până cel târziu la data de 30 septembrie 2023. 

 

Sprijinul financiar care se va acorda studenților în anul universitar 2021-2022 este de 720 EURO 

pe lună (cu excepţia mobilităţilor care vor avea loc în Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Letonia, 

Lituania, Macedonia, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Turcia, Ungaria– pentru aceste state, 

nivelul grantului acordat este de 670 EURO pe lună). 

 

Un student poate beneficia de o mobilitate Erasmus+ Practică și dacă a beneficiat de o mobilitate  

Erasmus+ Studii.  

 

Un student poate beneficia de până la 12 luni de mobilitate Erasmus+ pe fiecare ciclu academic 

(licență, masterat, doctorat). 

 

Menționăm faptul că începând cu anul 2020, UVT este parte din Universitatea Europeană UNITA 

– Universitas Montium, o alianță ce reunește șase universități comprehensive de cercetare, cu 

dimensiuni și traiectorii diferite, care adună peste 165000 de studenți și 13000 de membri ai 

personalului: Universitatea din Torino, Universitatea Beira Interior, Universitatea din Zaragoza, 

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

Vest din Timişoara. În acest context, se încurajează desfășurarea de mobilități Erasmus+ de 

practică  pentru studenți în cadrul universităților din consorțiului UNITA. 

Mai multe informații despre mobilitățile Erasmus+ Practică sunt disponibile pe site-ul 

Departamentului de Relații Internaționale, la următoarea adresă: http://ri.uvt.ro/informatii-

generale-3/  

 

De asemenea, vă aducem la cunoștință faptul că în data de  11 martie 2022, începând cu orele 

13:00, Departamentul de Relaţii Internaţionale va organiza, în mediul online, un seminar de 

informare referitor la mobilitățile Erasmus+ Practică  pentru studenți. La această întâlnire sunt 

invitați să participe studenţii UVT  interesaţi de programul de mobilităţi Erasmus+ Practică, 

accesând link-ul: meet.google.com/tps-kqko-zzu 
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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 participe la programul de mobilităţi Erasmus+. 

 

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

 

 

 

 

Coordonator Instituțional Erasmus+,     Responsabil Erasmus+ Outgoing,             

   Mobilități de Practică, 

 

 

 

 

 

dr. Andra-Mirona STAN-DRAGOTESC                        Bianca-Lorena MOLDOVAN 
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