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ANUNȚ 

Privind selecția studenților pentru mobilități Erasmus+  

către țările programului 

 

 În perioada 22 februarie – 05 aprilie 2021   va fi organizată selecția pentru mobilitățile 

studențești Erasmus+ aferente semestrului al doilea al anului universitar 2020-2021 și pentru 

cele care vor fi organizate în primul semestru al anului universitar 2021-2022. Acestea se referă 

la mobilități de studiu de cel puțin 3 luni și cel mult un an academic și stagii de 

practică (traineeship) de cel puțin 2 luni. 

 

Sunt disponibile 20 de locuri pentru mobilități de practica, a câte 3 luni fiecare și 3 locuri pentru 

mobilități de studiu a câte 5 luni fiecare.  

 

Perioada Activitatea 

22 februarie – 12 martie Înscrierea la concursul de selecție. 

15 – 26 martie 
Desfășurarea selecției online, la nivelul facultăților, a studenților 

înscriși pentru mobilități. 

29 martie 
Transmiterea rezultatelor provizorii pentru studenții selectați și a 

rezervelor pentru mobilități. 

29 martie – 02 aprilie Depunere și rezolvare contestații. 

05 aprilie 
Transmiterea rezultatelor finale pentru studenții selectați și a rezervelor 

pentru mobilități. 

 
 În procesul de selecție se va ține cont de criterii, precum: 

• rezultatele academice cumulate; 

• rezultatele testului de competenta lingvistica; 

• interviul de selecție - online;  

 

 Lista universităților partenere, cu domeniile de studiu aferente, se regăsește pe site-ul USH 

la: https://www.spiruharet.ro/data/erasmus/acorduri_bilaterale.pdf.  

  

 Pentru a participa la selecție, candidații trebuie să transmită coordonatorilor de la facultăți un 

dosar care să conțină următoarele documente: 

• Formular de înscriere, cu precizarea opțiunilor 

• Scrisoare de intenție (in romana si in limba străină in care se vor efectua cursurile) 

• CV – format Europass (in romana si in limba străină in care se vor efectua cursurile) 

• Situația școlară la zi (se solicită și se ridică de la secretariatul facultății)  

• Opțional: 

o Scrisoare de recomandare de la cadre didactice în vederea efectuării mobilității 

o Certificate lingvistice 

o Atestate profesionale 

o Diplome, certificate, atestări privind rezultatele cercetării științifice studențești, 

practicii, participării la proiecte extracuriculare etc. 

 

 Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați Biroul Erasmus+,  

e-mail:erasmus@spiruharet.ro. 
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