UNIVERSITATEA “PETRU MAIOR” DIN TÂRGU MUREŞ
Biroul Erasmus+

ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII LA CONCURSUL DE SELECŢIE PENTRU
OBŢINEREA UNEI BURSE DE MOBILITATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI
EUROPEAN “ERASMUS+”
ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018-2019,
SUNT NECESARE URMĂTOARELE DOCUMENTE:


CURRICULUM VITAE – model European (EN/FR);



SCRISOARE DE INTENŢIE - cuprinzând motivaţia candidaturii pentru un stagiu de
studii/plasament în Programul Erasmus;



PT. STUDIU: PROPUNERE PENTRU UN PROGRAM DE STUDIU INIŢIAL – rezultat în urma
accesării, pe internet, a informaţiilor despre universitatea din Uniunea Europeană
pentru care se depune cererea şi a consultării disciplinelor de studiu care pot fi
urmate în străinătate şi echivalate în ţară (formular Learning Agreement);



PT. PLASAMENTE:
o

PROPUNERE PENTRU UN PROGRAM INIŢIAL DE PRACTICĂ (formular Training
Agreement) – selecția pentru mobilitățile de plasament este deschisă tot timpul
anului academic;

o

Scrisoare de accept / Invitatie



CERERE TIP - on-line : www.upm.ro/rel_internationale/programe_europene.html ;
dupa completare, formularul se printeaza si se depune in dosarul de selectie
impreuna cu celelalte documente.



FOAIE MATRICOLĂ cu specificarea rezultatelor profesionale pe anii de studii,
inclusiv semestrul I din anul universitar în curs (de la facultăți);
CERTIFICAT DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ pentru limba de predare a universităţii
unde se va efectua mobilitatea sau o limbă de circulaţie internaţională. Pentru
destinaţiile Franţa, Belgia este recomandată cunoaşterea limbii franceze.
Certificatele se obţin de la Catedra de Filologie, sala R37 (EN), sala R04 (FR),
după programarea afişată.





CARTEA DE IDENTITATE – copie ;



2 fotografii tip paşaport.

Concursul de selecţie va consta în:
 Analiza rezultatelor profesionale (note, nr. de credite, activitatea ştiinţifică);
 Analiza documentelor depuse în dosarul de înscriere;
 Analiza posibilităţilor de co-finanțare (resurse de finanţare, altele decât fondurile
europene sau ale universităţii).

Dosarele se depun la decantele facultăţilor în perioada
1 martie – 23 martie 2018

Detalii şi formulare se pot obţine de la Biroul pentru Programe Comunitare (camera R16) sau de pe
pagina web: www.upm.ro/rel_internationale/programe_europene.html

