
SELECŢIA MOBILITĂŢILOR ERASMUS DE STUDIU SI PRACTICA PENTRU STUDENŢI 

Depunere dosare candidatura pentru mobilitate de practica de vara (an universitar 

2017/2018) si mobilitate de studiu (an universitar 2018/2019) 

Perioada depunere: 15.01.2018 – 28.02.2018 

Birou Programe Comunitare 

Bd. Revolutiei, nr. 94-96, etajul 2, biroul 4 

Program: Luni - Joi 13:00 – 16:00 si Vineri  11:00 – 13:00 

                  

 

1. CRITERIILE DE ELIGIBILITATE SUNT URMĂTOARELE: 

 este cetăţean român sau student internaţional înmatriculat la UVVG, cu domiciliul în 

România sau recunoscut de ţara în care el/ea este rezident ca refugiat, apatrid sau 

rezident permanent; 

 este înmatriculat ca student la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad 

(noţiunea de student include în această accepţiune: absolvent al anului I la momentul 

plecării sau masterand); 

 rezultate academice bune (integralist, minim media generală 7.00). 

 înmatriculat cel puțin in anul II de studiu, la momentul depunerii cererii de 

candidatura 

 nu a beneficiat anterior de o mobilitate Erasmus  

 criteriu lingvistic: cunoaşterea limbii în care se vor desfășura cursurile în cadrul 

universităţii gazdă (minim nivel B1 conform Cadrului European Comun de Referinţă 

pentru Limbi Străine) - - Sunt exceptaţi de la obligaţia de a prezenta certificatul de 

competenţă lingvistică studenţii care provin din ţări unde limba oficială a statului este 

limba în care urmează a se efectua mobilitatea. 

 

2. CUPRINSUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ PENTRU STUDENȚI  

 

formular de înscriere – cerere care să conțină următoarele informații: facultatea, secția, 

anul, universitățile pentru care se optează (maxim 3 în ordinea preferințelor) – se 

completează la Biroul de Programe Comunitare 

curriculum vitae –  tehnoredactat în limba engleză sau în limba străină în care se vor efectua 

studiile), recomandabil în format european cu fotografia inserată. 

scrisoare de intenţie în conținutul căreia să fie expuse obiectivele de studii și profesionale 

urmărite de candidat pe durata mobilității şi rezultatele aşteptate - (redactată în limba 



engleză sau în limba străină în care se vor efectua studiile); 

atestat de cunoaştere a limbii în care se vor susține cursurile / se va desfăşura activitatea în 

instituţia pentru care se optează (câte un atestat pentru fiecare zonă lingvistică, dacă există 

mai multe opțiuni) - - Sunt exceptaţi de la obligaţia de a prezenta certificatul de competenţă 

lingvistică studenţii care provin din ţări unde limba oficială a statului este limba în care 

urmează a se efectua mobilitatea. 

documente opționale relevante pentru mobilitatea solicitată: alte certificate lingvistice, 

atestate profesionale, diplome, certificate, atestări privind rezultatele cercetării științifice 

studențești, practicii, participării la proiecte extra-curriculare, etc. 

scrisori de recomandare de la cadre didactice sau coordonatori de stagiu (original) (opțional) 

declarație pe proprie răspundere privind numărul de mobilitati Erasmus efectuate deja pe 

durata ciclului de studiu cu sprijin financiar și că sunt cunoscute prevederile prezentului 

regulament cât și a  Regulamentului privind activitatea profesională a studenților;  

b) Declaraţie pe propria răspundere privind eventuala folosire de alte fonduri europene 

din alte surse(co-finanţare).   -  se completează la Biroul de Programe Comunitare 

 

*Nota: Aceleasi criterii de eligibilitate si continut de dosar se aplica si studentilor interesati de 

practica de vara. 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  


