BIROUL ERASMUS+

INFORMAŢII PRIVIND CONCURSUL DE SELECŢIE PENTRU MOBILITÃŢI
ERASMUS+ PENTRU STUDENŢI ORGANIZAT ÎN PERIOADA
DECEMBRIE 2016 – FEBRUARIE 2017

Se va organiza o a cincea sesiune de selectie pentru mobilitati Erasmus+ in
anul universitar 2016-2017:
• Pentru 8 mobilitati de studiu in semestrul 2 (se mai pot organiza mobilitati
la partenerii care au fost de acord sa primeasca candidaturile dupa
termenul limita: Accademia di Belle Arti di Bari; Accademia di Belle Arti di
Lecce si Accademia di Belle Arti di Macerata);
• Pentru 20 mobilitati de plasament (stagii de practica): va rog sa consultati
lista locurilor afisate in martie 2016, unde sunt si locuri de plasament la
universitatile partenere; in cazul in care doriti sa va gasiti o firma care sa
va primeasca in plasament, Biroul Erasmus+ va poate acorda consultanta.

Dosarul de candidatura pentru fiecare mobilitate Erasmus+
se va depune in regim continuu
in perioada 20 decembrie 2016 – 17 februarie 2017
la Biroul Erasmus+.
Dosarul de candidatura va contine:
1. o cerere tip in care veti specifica tipul de mobilitate pentru care candidati (studiu sau
plasament). Formularul de cerere este disponibil pe site-ul universitatii la sectiunea:
Programe Comunitare/Erasmus plus); IMPORTANT: candidatul va prezenta cererea cu
recomandarea profesorului, responsabil al programului de studiu/conducatorul de
doctorat, in rubrica de pe formular rezervata acestei recomandari;
2. Curriculum Vitae in format Europass;
3. Un portofoliu in forma electronica (CD, DVD);
4. Situatia scolara care sa contina rezulatele obtinute in toata perioada dinainte de candidatura;
5. Un certificat de competenta lingvistica pentru o limba de circulatie internationala eliberat de
institutii acreditate.
IMPORTANT: In cazul in care nu aveti un certificat de competenta lingvistica de la
institutii acreditate (de exemplu, certificate Cambridge, Dalf, etc.), va rog sa o anuntati
pe doamna lect.univ.dr. Anda Cretiu si pe domnul prof. de limba franceza, asist.dr.
Andrei Lazar, pentru a va programa la examenul de limba engleza, respectiv limba
franceza, pe care trebuie sa il sustineti pentru obtinerea certificatului de competenta
lingvistica).

ORARUL DE PRIMIRE A DOSARELOR DE CANDIDATURA:
LUNI, INTRE ORELE 14 si 17
MARTI, INTRE ORELE 14 si 17
MIERCURI, INTRE ORELE 12 si 18
JOI, INTRE ORELE 14 si 17
VINERI, INTRE ORELE 14 si 17.
CONTACT:
Biroul Erasmus+
(Coordonator: lect.univ.dr. Doina IENEI)
STR. MATEI CORVIN NR. 6 (CASA MATEI CORVIN, SALA 15)
TEL: 0264-591477;
e-mail: relations@uad.ro;
link pe site-ul UAD:
http://www.uad.ro/international/erasmus/mobilitati_studentesti/cum_aplic/

