SELECȚIE MOBILITĂȚI DE STUDIU ERASMUS+
ANUL ACADEMIC 2021-2022

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 Euro/lună.

CRITERII DE ELIGIBILITATE:
Pentru a fi eligibili pentru un stagiu de studiu Erasmus+,
studenţii trebuie:
să fie înmatriculaţi la zi/fără frecvență/cu frecvență
redusă la Facultatea de Biologie;
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;
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.

CALENDARUL SELECŢIEI:
10.03.2021 – 02.04.2021
25.03.2021
orele 10 - 11
06.04.2021
ora 10
07.04.2021
orele 12 - 14
08.04.2021
ora 16

Depunerea dosarelor de candidatură online
Email: elena.olaru@uaic.ro
Întâlnire informativă cu studenții interesați să
participe la selecție
On-line platforma MS TEAMS:
Link acces
Interviul
On-line platforma MS TEAMS:
Link acces
Afișarea rezultatelor selecției:
- site-ul Facultății de Biologie
Întâlnire informativă la facultate cu studenții
selectați - On-line platforma MS TEAMS:
Link acces

DOCUMENTE NECESARE LA DOSARUL DE CANDIDATURĂ:
(a) Curriculum Vitae;
(b) Scrisoare de motivaţie;
(c) Atestatul de limbă / foaia matricolă din liceu;
(d) Declaraţie-tip privind numărul de stagii Erasmus efectuate anterior;
(e) Extrasul din foaia matricolă pentru ciclul de studii la care este
înmatriculat candidatul în momentul selecției.
Documente suplimentare, pentru studenţii care nu au cetăţenia unui
stat membru UE:
(f) o copie a permisului de şedere;
Documente facultative (comisia de selecţie la nivel de facultate
decide dacă acestea vor fi sau nu solicitate):
(g) proiect de studiu, care să precizeze obiectivele concrete urmărite de
candidat și rezultatele aşteptate;
(h) recomandare din partea unui cadru didactic;
(i) atestate, diplome, articole publicate, care sunt relevante pentru
specializarea studentului şi pot constitui un avantaj pentru candidatul
respectiv;
(j) alte documente care pot constitui un avantaj pentru candidatul
respectiv.

Pentru informații suplimentare:
Coordonator Erasmus+ Prof. univ. dr. Lucian GORGAN
(informații despre dosarul de candidatură, eligibilitate)

