
 

CONCURS de SELECŢIE 

New !!! ERASMUS+ 
 

pentru mobilităţi - anul universitar 2020-2021 

(pentru semestrul II) 
 

Invităm studenţii FSA să se să se înscrie la concursul de preselecţie pentru una 
dintre următoarele mobilităţi Erasmus+ pentru anul 2020-2021, semestrul II: 

 

1) Mobilitatea de studiu * Durata: 3 pân ă la 10 luni * Bursa: 520 EURO/lună pentru  
mobilităţile efectuate în ţările europene. Excepţie fac ţările: Bulgaria, Estonia, Ungaria, 

Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, pentru care bursa este de 470 EURO/lună. 
 

2) Mobilitatea de plasament (stagiu de practică) * Durata: 2 luni - 4 luni, într-o întreprindere  
sau organizaţie dintr-o altă ţară din Europa. Bursa: 720 EURO/lună pentru mobilităţile  
efectuate în ţările europene. Excepţie fac ţările: Bulgaria, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, 

Malta, Polonia, Slovacia, unde bursa este de 670 EURO/lună. 
 

3) Mobilitatea de studiu şi plasament. 
 

Eligibilitate: 

La concurs se pot înscrie studenţi, înmatriculati în FSA la studii universitare de  

licenţă (anii II, III sau IV), master (anul II) sau doctoral (anii II sau III).  
Pentru a putea participa la mobilităţi Erasmus+ , studenţii trebuie să fi promovat 

toate formele de verificare planificate anterior începerii mobilităţii. 
 

===================================================================== 
 

Calendarul concursului: 

 
1. Depunerea dosarelor candidaţilor Erasmus+ 
 
se face ONLINE (dosarul se depune electronic) în perioada  26 octombrie - 30 octombrie 2020,  

către Prodecan responsabil burse Erasmus / F.S.A,  

Vladimir Balan, e-mail: vladimir.balan@upb.ro (tel. contact 0726.432.286). 
 
2. Data concursului de preselecţie: vineri 30 octombrie 2020; 
 
3. Rezultatele preselecţiei se afişează luni 2noiembrie 2019. 
 

==================================================================== 

 

Notă. Acest anunţ se află în formă electronică pe site-ul FSA:  
http://fsa.pub.ro/burse-erasmus 

 

  



 

Dosarul de concurs Erasmus+ 

 

Pagina de prezentare a dosarului electronic va conţine, după caz, următoarele informaţii: 
 

Facultatea de Ştiinţe Aplicate * Dosar de candidat la statutul de student Erasmus+  

 

a) Student (Numele şi prenumele)... 
 

b) Student / Masterand / Doctorand...  

c) anul de studiu curent ... 
 

d) Codul ERASMUS al universităţii partenere unde se doreşte mobilitatea ... 
 

e) Data depunerii dosarului... 
 

Documentele din dosarul electronic de concurs sunt următoarele: 

 

1. Cerere de înscriere la concurs adresată decanului, în care se menţionează tipul de mobilitate. 
 

2. Situaţie şcolară - inclusiv media M a semestrelor de studiu anterioare ciclului aferent, care se 

solicită de la secretariatul facultăţii. Doctoranzii vor anexa adeverinţa de doctorand emisă de 

Secretariatul Şcolii Doctorale... 
 

3. Prezentare a activităţii profesional-ştiinţifice, respectiv 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. 
 

4. Atestat de cunoaştere a unei limbi de comunicare internaţională sau a limbii oficiale din  

ţara gazdă, eliberat de Departamentul de Limbi moderne de la UPB sau de către o instituţie 

abilitată.  

Alternativă. Nivelul B2 poate fi certificat prin copia scanată a diplomei de Bacalaureat (în caz 

că aceasta specifică satisfacerea acestui nivel, pentru limba respectivă). 
 

5. Scrisoare de Motivaţie (în engleză, franceză sau germană) adresată coordonatorului 

instituţional Erasmus al UPB – prof.dr.ing. Mircea EREMIA. 
 

6. Curriculum Vitae model EUROPASS (în engleză, franceză sau germană). 
 

7. Copie a Cărţii de Identitate. 
 

===================================================================== 
 

Informaţii suplimentare privind concursul ERASMUS: 

 

• Web Erasmus+ (UPB şi FSA): 

https://upb.ro/erasmus/  *  http://fsa.pub.ro/burse-erasmus 

• Responsabil FSA - prof.dr. Vladimir Balan, BN-106; 
 

Tel. 0726.432.286 sau 021.4029.622, e-mail: vladimir.balan@upb.ro 

 

• Biroul Erasmus+ UPB - ing. Violeta Negrea, Rectorat, etaj 4, camera 401; 
 

Tel. 021.4029.284, e-mail: erasmus@upb.ro 
 

==================================================================== 
 

Notă. Acest anunţ se află în formă electronică pe site-ul FSA:  
http://fsa.pub.ro/burse-erasmus 


