ANUNŢ - MOBILITĂŢI ERASMUS+ STUDENŢI 2019-2020
1. Mobilități de studii realizate ȋn cadrul programului Erasmus+ si mobilități de studii
realizate ȋn cadrul programului Erasmus+ cu statele partenere (Erasmus+ Partner
Countries
http://ri.uvt.ro/erasmus-mobilitati-cu-partner-countries/)
pentru
anul
universitar 2019-2020.
•
•
•
•

Calendarul selecției:
depunerea dosarelor la secretariatul facultății: 25 februarie – 15 martie 2019;
selecția studenților: 18 – 21 martie 2019;
contestaţii: 22 martie 2019;
transmiterea rezultatelor: 22 martie 2019.

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 universitatea aleasă;
o Certificat de cunoaștere a limbii țării respective- 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 Cerere către Decan (se menționează facultatea, secția, anul, universitatea pentru care
aplică – maxim 3 opțiuni în ordinea preferinței- și propunerea disciplinelor ce vor fi
studiate pe durata mobilității).
1. Mobilități Erasmus+ Placement în Comunitatea Europeană pentru anul universitar
2018-2019/ 2019-2020 precum și conținutul dosarului de candidatură. Mai multe
informații despre mobilitățile Erasmus+ Placement sunt disponibile pe site-ul
Departamentului de Relații Internaționale, la următoarea adresă:
http://ri.uvt.ro/informatii-generale-3/
•

Calendarul selecției:
depunerea dosarelor la Departamentul de Relații Internaționale (cam. 155 B – et. I,
clădirea UVT): 25 februarie– 15 martie 2019;

Dosarul de candidatură se depune la Departamentul de Relații Internaționale (cam. 155 B – et. I,
clădirea UVT) și trebuie să conțină următoarele documente – vezi link-ul !
In data de 6 martie 2019, în A11, începând cu ora 16:00, Departamentul de Relaţii
Internaţionale va organiza un seminar de informare referitor la mobilitățile Erasmus+
pentru studenți. La această întâlnire sunt invitați studenţii UVT interesaţi să participe la
programul de mobilităţi Erasmus+.

