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CONCURS DE SELECŢIE 
a studenţilor ERASMUS pentru  

mobilitati de studiu 2020-2021 si  
mobilitati de plasament 2019-2020 

 
Selecția se desfășoară on-line cu termen de depunere a dosarelor de selecție 

joi, 19.03.2020, ora 18 la adresa email irina.severin@upb.ro   
 

Dosarele depuse în format fizic la decanat până miercuri 11.03.2020 ora 16, vor fi luate în 
considerare.  Certificatele lingvistice au fost preluate de la Departamentul de limbi moderne 
și vor fi adăugate în dosare.  

Pentru înscriere la concurs, candidaţii vor transmite electronic, până la 19.03.2020 ora 18, Dosarul 
de candidat la statutul de Student ERASMUS, care cuprinde : 

1. Cerere, în care se menţionează numele, data şi locul naşterii, serie / nr.CI, programul de studii, 
specializarea, anul de studii, tipul de mobilitate (studiu şi/sau plasament), perioada de mobilitate (1 
sau 2 semestre), universitatea gazdă  ; 

2. Copie CI 

3. Atestat de cunoaştere a unei limbi de circulaţie internaţională sau a limbii oficiale din ţara gazdă, 
eliberat de către o instituţie abilitată (copie)  

4. Curriculum Vitae (format Europass) în care se menționează tel și email (studenții vor fi contactați 
pentru desfășurarea interviului și pentru confirmarea universității gazdă) ; 

5. Scrisoare de motivaţie ; 

6. Prezentarea activităţii profesional – ştiinţifice / participare, premii, diplome, inovaţii sau alte rezultate 
relevante la manifestări ştiinţifice, proiecte, concursuri, olimpiade etc. inclusiv din perioada studiilor 
liceale, de nivel local / UPB, naţional / internaţional, cu documente justificative (copii scanate ale 
diplomelor sau atestatelor). 

Se pot înscrie la concurs studenţii integralişti (la momentul plecării în mobilitate), cu competenţe 
lingvistice relevante demonstrate prin atestatul de competențe lingvistice. Poate fi luat în considerare 
atestatul de competențe lingvistice obținut în cadrul examenului de bacalaureat. Studenții cu restanțe 
la data organizării concursului de selecție pot fi selectați cu zero (0) grant.  

Se pot înscrie la concurs studenţi înmatriculaţi în ciclul de studii de licenţă, masterat şi doctorat. 

 

Regulament UPB privind mobilitatea studenţilor 2019  

https://upb.ro/concurs-granturi-erasmus/ 

Lista universităţilor gazdă disponibile. 

https://upb.ro/erasmus/universitati-partenere-erasmus/ 

Opiniile altor studenţi Erasmus se regăsesc pe site-ul IMST/studenţi/mobilităţi  

http://www.imst.pub.ro/index.php/ro/studenti/mobilitati/testimoniale 
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