Cum se realizează selecția?
Pentru a beneficia în anul universitar 2022-2023 de o
mobilitate Erasmus+ Studii trebuie ca în perioada 1 - 18 martie
2022 să trimiți la adresa de e-mail a facultății de care aparții
(listă adrese mai jos) un dosar de candidatură care să cuprindă:
* Adeverință cu media anilor anteriori;
* Curriculum Vitae;
* Cerere către Decan în care menționezi specializarea, anul,
universitatea pentru care aplici (maxim trei opțiuni, în ordinea
preferinței) și propunerea disciplinelor de studiat pe parcursul
mobilității;
* Scrisoare de motivație care să justifice universitatea aleasă;
* Certificat de cunoaștere a limbii în care universitatea gazdă
își desfășoară activitatea (îl poți omite dacă studiezi deja limba
ca parte integrantă a specializării);
- Se poate atașa la dosar portofoliul personal, dacă este cazul
(ex. portofoliu cu lucrări artistice pentru FAD și FMT).

Alătură-te comunității
Erasmus+!
Site DRI: www.ri.uvt.ro
www.instagram.com/international.uvt/
www.facebook.com/international.uvt/

Selecția (eveluarea dosarului și interviul): 21-25 martie 2022
Anunțarea rezultatelor: 28 martie 2022
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.
Facultatea de Fizică

erasmus.fiz@e-uvt.ro

Facultatea de Arte și Design
erasmus.fad@e-uvt.ro

Facultatea de Drept

erasmus.drept@e-uvt.ro

Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie
erasmus.cbg@e-uvt.ro

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
erasmus.efs@e-uvt.ro

Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie
erasmus.lit@e-uvt.ro

Facultatea de Matematică şi Informatică

erasmus.fmi@e-uvt.ro
Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării
erasmus.pfc@e-uvt.ro

Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor
ioana.vadasan@e-uvt.ro

Facultatea de Sociologie şi Psihologie
erasmus.fsp@e-uvt.ro

Facultatea de Muzică și Teatru
erasmus.fmt@e-uvt.ro

Biroul Erasmus+
Camera 155B
(UVT)

Erasmus+
Studii

Ai ales Erasmus+ în

PROGRAMME
COUNTRIES?

Ai ocazia să studiezi în alt sistem educațional și
să cunoști o altă țară, cultură și limbă;
Îți poți petrece semestrul studiind, dar și
călătorind în timpul liber, astfel intrând în
contact cu mulți alți studenți internaționali;
Ai oportunitatea să îți creezi lucrarea de licență/
disertație/ doctorat accesând resurse de la cele
mai bune universități/ biblioteci;

Vei descoperi avantajele unei experienţe de
studiu în alte ȚĂRI EUROPENE.

Îți îmbunătățești CV-ul, te va ajuta în carieră,
Erasmus+ fiind cel mai cunoscut program de
mobilități.

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE:

GRANT

* să fii student la UVT în regim cu frecvență;

520 EUR/ lună

* să ai media anilor de studii minimum 7.00;

(excepție pt. Bulgaria,
Croația, Cehia, Estonia,
Letonia, Lituania, FYRO
Macedonia, Polonia, Serbia,
Slovacia, Slovenia, Ungaria,
Turcia: 470 EUR/ lună)
Ai dreptul a 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.

* să cunoști limba țării gazdă sau a cursurilor;
* să fii integralist la momentul plecării.

Studenții cu
oportunități reduse

bursă socială) pot aplica
pentru suplimentarea
grantului Erasmus+.

Salut!

Hello!
Studenții cu nevoi
speciale (cei care aduc
certificat de handicap) pot
solicita suplimentarea
grantului în vederea
desfășurării în condiții
optime a mobilității.

Mobilitățile de studiu se realizează în baza unui
acord bilateral încheiat între UVT și universitatea
gazdă.
Lista acordurilor aferente fiecărei facultăți/
specializări o găsești pe site-ul Departamentului
de Relații Internaționale: www.ri.uvt.ro.
Cum afli informații despre materiile disponibile la
universitatea gazdă și aspecte practice legate de viaţa
în oraşul respectiv, costuri de subzistență etc.? Vizitezi
site-ul universității gazdă alese.

Îmi vor fi recunoscute rezultatele la final?
Acordurile între UVT și universitățile partenere au
fost stabilite pentru că se oferă cursuri similare, fapt
ce asigură recunoașterea studiilor la întoarcerea
acasă. Coordonatorul Departamental Erasmus+
din cadrul facultății tale (click aici) te va ajuta în
alegerea cursurilor.

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

Ai ales Erasmus+ în
Ai ocazia să studiezi în alt sistem educațional și
să cunoști o altă țară, cultură și limbă;
Îți poți petrece semestrul studiind, dar și
călătorind în timpul liber, astfel intrând în
contact cu mulți alți studenți internaționali;
Ai oportunitatea să îți creezi lucrarea de licență/
disertație/ doctorat accesând resurse de la cele
mai bune universități/ biblioteci;
Îți îmbunătățești CV-ul, te va ajuta în carieră,
Erasmus+ fiind cel mai cunoscut program de
mobilități.

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE:
* să fii student la UVT în regim cu frecvență;
* să ai media anilor de studii minimum 7.00;
* să cunoști limba țării gazdă sau a cursurilor;
* să fii integralist la momentul plecării.

Mobilitățile de studiu se realizează în baza unui
acord bilateral încheiat între UVT și universitatea
gazdă.
Lista acordurilor aferente fiecărei facultăți/
specializări o găsești pe site-ul Departamentului
de Relații Internaționale: www.ri.uvt.ro.
Cum afli informații despre materiile disponibile la
universitatea gazdă și aspecte practice legate de viaţa
în oraşul respectiv, costuri de subzistență etc.? Vizitezi
site-ul universității gazdă alese.

PARTNER
COUNTRIES?
Vei descoperi avantajele unei experienţe
de studiu în ţări din AFARA COMUNITĂȚII
EUROPENE.

Îmi vor fi recunoscute rezultatele la final?
Acordurile între UVT și universitățile partenere au
fost stabilite pentru că se oferă cursuri similare, fapt
ce asigură recunoașterea studiilor la întoarcerea
acasă. Coordonatorul Departamental Erasmus+
din cadrul facultății tale (click aici) te va ajuta în
alegerea cursurilor.

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

GRANT

700 EUR/ lună

Africa de Sud, Albania,
Armenia, Azerbaidjan,
Bosnia și Herțegovina,
China, Egipt, Georgia,
India, Japonia, Kazakhstan,
Muntenegru, Maroc, Peru, Se acordă un grant
Taiwan, Tunisia.
suplimentar pentru
Ai dreptul a 12 luni
transport în funcție de
de mobilități Erasmus+
distanța între UVT și și
la fiecare ciclu de studii
instituția gazdă.
(licență, masterat,
Hello!
doctorat).
Salut!

Dacă ești beneficiar
de bursă socială/de
studiu/ etc. o vei
primi și pe perioada
mobilității.

Studenții cu nevoi
speciale (cei care aduc
certificat de handicap) pot
solicita suplimentarea
grantului în vederea
desfășurării în condiții
optime a mobilității.

