
Anexa II 

 

CRITERII GENERALE DE SELECŢIE 

Stagii de studii şi de plasament pentru studenţi prin Programul ERASMUS+ 

Mobilități cu Țările Programului KA103 

 

I. ELIGIBILITATE 

La selecţia pentru mobilităţile studenţeşti din cadrul Programului ERASMUS+, pot candida studenţii 

acelor facultăţi care au încheiat, pentru anul 2020-2021, acorduri inter-instituționale ERASMUS+ cu 

universităţi din statele membre ale Uniunii Europene (plus Serbia, Turcia și Macedonia de Nord). 

Se pot înscrie studenţii care: 

– sunt înmatriculaţi la cursuri la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău (atât studenți de 

naţionalitate română, cât și studenți de alte naționalități); 

– înainte de plecarea în mobilitate, au absolvit cel puţin un an de studii de licenţă (în cazul 

plasamentelor, această condiţie nu se aplică). 

 

II. CONDIŢII GENERALE 

 

1. Candidatul va trebui să probeze următoarele: 

– stăpânirea unei limbii străine (exprimare scrisă şi orală). Pentru a facilita obţinerea de către candidaţi a 

unei confirmări de cunoaştere a unei limbi străine de circulaţie, Biroul ERASMUS+, cu sprijinul 

Facultăţii de Litere, organizează testări gratuite la limbile engleză şi franceză (a se consulta calendarul 

selecţiei); 

– un nivel de cunoştinţe de specialitate corespunzător scopului didactic al mobilităţii şi adaptat 

exigenţelor de la universitatea gazdă, reflectat inclusiv în rezultatele la examene. 

 

2. Criteriile specifice fiecărei facultăţi vor fi stabilite şi afişate de către acestea. 

 

III. DOCUMENTE NECESARE ÎN DOSARUL DE CANDIDATURĂ  

 

Pentru evaluarea îndeplinirii condiţiilor de mai sus, dosarul de candidatură online va cuprinde: 

a. Fomular de înscriere:  https://forms.gle/x1cyRb3WqAHnH3pD9 

b. Curriculum Vitae în format european; 

c. 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; 

d. copie după cartea; 

e. copie după pașaport, permisul de ședere în România şi documentul de identitate din ţara de 

origine (pentru studenții care nu au cetățenie română) 

f. Istoric școlar din UMS (se va trimite online un document pdf cu o captură de ecran/printscreen 

cu nume, prenume, facultate, specializare și an de studii). 

 

 

IV. COMISIA DE CONCURS 

 

Comisia se organizează la nivelul fiecărei facultăţi, cu respectarea regulamentului de selecţie specific 

facultăţii. 
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