
Criterii eligibilitate si selectie si documente necesare 

inscriere concurs de selectie studenti ERASMUS 

 

 

Concursul de selectie se organizeaza de catre fiecare facultate participanta la Programul Life-

long Learning/Erasmus, in doua etape, si anume: 

 

-         in perioada martie-aprilie a fiecarui an pentru studentii de la toate ciclurile de 

invatamant (licenta, master, doctorat) care doresc sa efectueze stagii de studiu/plasament in 

primul semestru sau intreg anul universitar, pentru mobilitati care vor incepe in anul 

universitar urmator.  

-         in perioada septembrie-octombrie a fiecarui an pentru studentii de la toate ciclurile 

de invatamant (licenta, master, doctorat) care doresc sa efectueze stagii de studiu/plasament 

in al doilea semestru, pentru mobilitati care vor incepe in anul universitar urmator. 

 

Perioada exacta de derulare a concursului de selectie este stabilita de catre comisia de selectie a 

studentilor  Erasmus pe facultate si va fi afisata la avizierul si pe site-ul facultatii . 

 

Criterii de eligibilitate 
 

• Studentii de cetatie romana, precum si studentii din Republica Moldova si cei veniti la 

studiu din afara UE pe cont propriu valutar;  

• Sa fie student la o institutie de invatamant superior – student, masterand, doctorand;  

• Sa fie absolvent cel putin al primului an de studii; exceptie fac studentii care pleacă în 

stagii de plasament;   

• Sa nu fi beneficiat de un alt stagiu ERASMUS; acest criteriu nu se aplică studenŃilor care 

au beneficiat de un stagiu de studiu şi se înscriu pentru un stagiu de plasament şi vice-

versa. 

• Sa promoveze un test de limba straina. 

 

Criterii de selectie 
 

• Sa aiba rezultate academice bune in anul universitar anterior;  

• Sa prezinte cererea tip de inscriere la consurs: 

• Sa prezinte formularul de eligibilitate; 

• Sa prezinte o scrisoare de motivatie;  

• Sa prezinte un curriculum vitae;  

• Sa prezinte un atestat de limba straina: 

 

 

Componenta dosarului de inscriere la concursul de selectie 
 

• CV  

• Scrisoare de motivatie;  

• Adeverinta de student;  

• Certificat lingvistic;  

• Cerere tip catre decan pentru inscriere la concurs; 

• Fisa eligibilitate. 

 

Facultatea poate solicita in plus si urmatoarele documente: 

• Una sau doua scrisori de recomandare;  

• Prezentarea unui proiect. 


