
Anexa I

Calendarul procesului de selecţie a studenţilor 
pentru mobilităţi ERASMUS+ KA103  în anul 2020-2021

16 ianuarie 2020: Supunerea spre aprobarea CA a calendarului selecţiei;

20  – 24  ianuarie  2020:  Stabilirea  la  nivel  de  facultăţi  a  listelor  cu  oferta  de  burse

ERASMUS+;

27 ianuarie 2020: Afişarea de către responsabilii ERASMUS+ de la facultăţi a ofertei de

stagii de studii şi plasament pentru anul universitar 2020-2021;

28 ianuarie – 28 februarie 2020: Seminarii ERASMUS+ la nivelul facultăţilor;

28 ianuarie – 15 martie 2020: Depunerea de către candidaţi a dosarelor de înscriere la
responsabilii ERASMUS+ de la nivel de facultate. 

Dosarul de candidatură trebuie să conţină:

a. Curriculum Vitae   în format european (http://www.cveuropean.ro/);

b. scrisoare de intenţie   adresată decanului facultăţii la care este înscris studentul, în care se va
motiva alegerea de către candidat a uneia dintre instituţiile partenere şi se va preciza ordinea
preferinţelor, dacă optează pentru mai multe universităţi;

c. copie după cartea de identitate   (şi copie după paşaport – mobilități în Turcia sau Macedonia);

d. copie după pașaport și permisul de ședere în România   (pentru studenții care nu au cetățenie
română);

e. extras de foaie matricolă   (pentru aceasta se va depune la secretariatul facultăţii o cerere în
care se va solicita eliberarea unui extras de foaie matricolă şi se va preciza că aceasta este
necesară pentru întocmirea dosarului de candidatură ERASMUS).

Aceste documente vor fi depuse într-un dosar plic,  cu viza profesorului responsabil de acordul
bilateral,  şi  va  primi  număr de  înregistrare  la  facultate,  apoi  va  fi  depus  la  Responsabilul
Erasmus de la nivelul facultăţii.

16 – 20 martie  2020: Desemnarea de către Biroul Consiliului de Facultate a studenţilor

eligibili  şi  transmiterea listelor  nominale  către Biroul  de Relaţii  Internaţionale  și  Programe

Comunitare, în vederea organizării testelor de competenţă lingvistică;

23 – 25 martie 2020: Susţinerea testului de limba străină;

30 martie - 03 aprilie 2020: Desemnarea de către Comisiile de selecţie ale facultăţilor a

studenţilor selecţionaţi pentru mobilităţi ERASMUS+, inclusiv stabilirea priorităţilor (titulari,

rezerve, respinşi), şi afişarea listei la nivel de facultate; 

06 aprilie: Depunerea şi soluţionarea eventualelor contestaţii;

08 aprilie 2020: Transmiterea proceselor verbale finale de selecţie către Biroul de Relaţii

Internaţionale şi Programe Comunitare;

09 aprilie 2020: Validarea în CA a proceselor verbale cu studenţii  selecţionaţi  de către

comisiile de selecţie de la nivel de facultate.

http://www.cveuropean.ro/
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