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CONCURS DE SELECŢIE  
online 

a studenților ERASMUS pentru mobilități de studiu  
2021-2022 

la  

Holon Institute of Technology, Israel 
https://www.hit.ac.il/en/ 

 
În cadrul apelului de proiecte de mobilitate în domeniul învățământului superior cu țările 
partenere NON-UE, Call 2020 KA107, Universitatea POLITEHNICA din București a primit 
finanțare pentru 2 mobilități de studiu pentru studenții domeniilor de studii Inginerie 
Industrială și Inginerie și Management la Holon Institute of Technology. 
 
Candidații interesați pentru înscrierea la concurs vor trimite electronic la adresele 
irina.severin@upb.ro și magdalena.rosu@upb.ro, până cel mai târziu vineri 26 martie 2021, 
ora 18, Dosarul de candidat la statutul de Student ERASMUS. 
 
Dosarul va conține: 

1. Cerere, în care se menționează numele, data și locul nașterii, serie/nr.CI, programul de 
studii, specializarea, anul de studii, tipul de mobilitate (studiu); 

2. Copie CI; 

3. Atestat de cunoaștere a limbii engleze, eliberat de către o instituție abilitată (copie); 

4. Curriculum Vitae, în limba engleză (format Europass); 

5. Scrisoare de motivație, redactată în limba engleză; 

6. Prezentarea activității profesional – științifice / participare, premii, diplome, inovații sau 
alte rezultate relevante la manifestări științifice, proiecte, concursuri, olimpiade etc. inclusiv 
din perioada studiilor liceale, de nivel local / UPB, național / internațional, cu documente 
justificative. 

 
Se pot înscrie la concurs studenții integraliști (la momentul plecării în mobilitate), cu 
competente lingvistice relevante demonstrate prin atestatul de competențe lingvistice. Poate fi 
luat în considerare atestatul de competențe lingvistice obținut în cadrul examenului de 
bacalaureat.  
Concursul este adresat studenților înmatriculați în ciclul de studii de licență sau 
masterat. 

Coordonator proiect de mobilitate 

Conf. Dr. Ing. Magdalena ROȘU 

magdalena.rosu@upb.ro 
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