
SELECȚIE STAGII DE STUDIU ERASMUS+
AN ACADEMIC 2019-2020

Finanțare: 520 euro/lună, respectiv 470 euro/lună în funcție de țara de destinație
Studenţii care îndeplinesc condițiile necesare pentru a primi bursă socială vor primi un grant suplimentar de 200 de Euro/lună. 

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

Pentru a fi eligibili pentru un stagiu de studiu Erasmus+,
studenţii trebuie:

să fie înmatriculaţi la zi la Facultatea de Secretariatul
FSSP, Doamna Cristina Lucan - nivel Licenţă sau Master;

să fie înmatriculaţi la zi sau ID, inclusiv în perioada de
prelungire la Facultatea de Filosofie si Stiinte Social-
Politice - nivel Doctorat

să nu aibă restanţe până în ultima sesiune inclusiv (să fie
integraliști la momentul selecției);

să aibă media de studii la momentul selecției minim 7.5;
să ateste cunoașterea limbii de studiu (nivel minim B1

sau nota 8) din universitatea pentru care candidează, fie
printr-un certificat, fie prin foaia matricolă din liceu;

să obțină minimum nota 7 la interviul susținut în cadrul
selecției desfășurate la facultate.

DOCUMENTE NECESARE LA DOSARUL DE CANDIDATURĂ:
1. Curriculum Vitae;
2. Scrisoare de motivaţie;
3. Atestatul de limbă / foaia matricolă din liceu;
4. Declaraţie-tip privind numărul de stagii Erasmus efectuate anterior;
5. Studenţii la nivel master sau doctorat vor include şi situaţia şcolară de
la nivelul/nivelele de studiu deja promovat/e (foaia matricolă şi diploma
obţinută la nivel licenţă şi master, după caz).

Documente suplimentare, pentru studenţii care nu au cetăţenia unui
stat membru UE:
a) o copie a permisului de şedere;
b) o adeverinţă de la facultatea unde este înmatriculat, care să-i ateste c)
calitatea de student cu frecvenţă (la zi);
c) dovada existenţei unui garant cetățean român, salariat şi deţinător al
unui cont bancar în România (declaraţie-tip).

Alte documente:
1) Pentru doctoranzi: proiect de studiu, care să precizeze obiectivele 
concrete urmărite de candidat şi rezultatele aşteptate (redactat in limbile 
română si de studiu din universitatea gazdă);
Pentru studenti (L si M): lista cursurilor pe care isi propun sa le urmeze la 
facultatea gazdă;
2) recomandare din partea unui cadru didactic;
3) atestate, diplome, articole publicate etc.

22/03/2019 –
26/03/2019

Depunerea dosarelor de candidatură
(Secretariatul FSSP, Doamna Cristina Lucan)

22/03/2019, orele 14.00 Întâlnire informativă cu studenții interesați să
participe la selecție
(Sala de Consiliu a FSSP, Corp A)

27/03/2019, orele 9.00 Interviul
(Sala de Consiliu a FSSP, Corp A)

28/03/2019, orele 12.00 Afișarea rezultatelor selecției

28/03/2019, orele 12.00 Întâlnire informativă la facultate cu studenții
selectați.(Sala de Consiliu a FSSP, Corp A)

NU POT PARTICIPA LA ACEASTĂ SELECŢIE studenții în anii terminali.

CALENDARUL SELECŢIEI: 

Pentru informații suplimentare:

Coordonator Erasmus+ 

Prof.dr. Daniela SOITU
danielag@uaic.ro

(informații despre dosarul de candidatură, eligibilitate) 


