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Extras din Regulamentul privind mobilitatea studenţilor 

 în cadrul programului Erasmus+ 

valabil pentru selecţia din anul universitar 2021-2022 

 

Art.11. Selecţia candidaţilor pentru mobilităţi Erasmus se face prin concurs, pe baza 

rezultatelor academice cumulate şi a concursului de selecţie. 

Art.13. Eligibilitatea studenţilor pentru mobilităţi de studiu 

a) Pentru a fi eligibil, un student trebuie să îndeplinească următoarele condiţii 

cumulate: să fie înmatriculat la cursuri la Universitatea “Vasile Alecsandri” 

din Bacău ( indiferent de naţionalitate sau cetăţenie), să fie absolvent cel puţin 

al primului an de studii de licenţă înaintea mobilităţii( doar pentru stagii de 

studii, nu şi pentru cele de plasament), să aibă media ECTS din semestrul 

anterior selecţiei cel puţin egală cu 7,50 şi să nu fi beneficiat de 12 luni de 

stagiu Erasmus. 

b) Determinarea rezultatelor academice se face ţinând cont de media ECTS din 

semestrul anterior selecţiei. 

Art.14. Desfăşurarea concursului de selecţie 

a) Concursul de selecţie constă din două probe: un test de limbă străină, 

organizat la nivelul universităţii şi evaluarea cunoştinţelor de specialitate ale 

candidaţilor, pentru fiecare domeniu în parte ( probă scrisă, sau probă practică, 

sau interviu), organizată la nivelul facultăţii. Ambele probe sunt obligatorii. 
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Art. 15. Evaluarea selecţiei candidaţilor 

a) Media finală a selecţiei studenţilor Erasmus de la Facultatea de Ştiinţe se 

calculează pe baza notelor de mai jos, cu ponderile indicate: 

1. Media ECTS din semestrul anterior selecţiei            pondere 50% 

2. Media la testul de limbă străină                                 pondere 20% 

3. Nota la proba de evaluare a cunoştinţelor                  pondere 30% 

b) Media general de concurs pentru a fi eligibil pentru mobilitate este de 

minimum 7,50. 

c) Ierarhizarea candidaţilor se face la nivelul facultăţii, în funcţie de media 

general de concurs şi de priorităţile exprimate la înscriere. 

 

Precizări. Studenţii trebuie să încarce documentele necesare dosarului de 

candidatură în formularul electronic Google forms pe care îl pot accesa cu link-ul  

https://forms.gle/9dr5j2SgRFLzD7x29 

până la data stabilită conform calendarului de selecţie. Studenţii vor informa şi vor 

solicita prin e-mail acceptul responsabilului de accord pentru mobilitatea care 

reprezintă prima opţiune. Studenţii îşi exprimă clar în scrisoarea de intenţie opţiunea 

pentru una sau mai multe dintre mobilităţile disponibile pentru domeniul său de 

studii. 
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