UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE LITERE

SELECȚIE ERASMUS+

MOBILITĂȚI PENTRU STUDENȚI
ANUL UNIVERSITAR 2019-2020
Facultatea de Litere anunță organizarea unei noi selecții Erasmus+ pentru
mobilități de studiu și practică prevăzute a se desfășura în anul universitar 2019-2020.
Informațiile privind instituțiile partenere, numărul de locuri disponibile, domeniile
de specializare, limba pe care se va da testul de competență lingvistică pentru fiecare
instituție și tipul de mobilitate (studiu/practică) pot fi consultate în documentul Locuri
disponibile pentru mobilități studenți 2019-2020.

CRITERII DE ELIGIBILITATE

• La examenul de selecție pot participa studenți ai Facultății de Litere, de la orice
specializare.
• Studenții aflați în anul al III-lea pot participa la selecţie pentru desfășurarea unei
mobilități de studii în anul I de master cu condiţia să declare, în scris, că își vor
depune dosarul la unul dintre programele de master ale Facultății de Litere şi că
au fost informaţi că, în cazul în care nu sunt înscriși la unul dintre programele
de master ale Facultății de Litere în momentul începerii mobilității (nu au fost
admiși sau nu și-au depus dosarul), nu vor putea beneficia de mobilitatea
Erasmus+.
• Pot participa la selecția Erasmus+ pentru burse de plasament și studenții care,
în momentul începerii mobilității, au absolvit un ciclu de studii la Facultatea de
Litere, însă nu sunt înscriși într-un altul, respectând următoarele condiții:
- studentul este încă înmatriculat la Facultatea de Litere la momentul
selecţiei;
- mobilitatea Erasmus+ urmează să se desfășoare în termen de 12 luni de la
data absolvirii ciclului de studii la Facultatea de Litere.
• Studenții care doresc să efectueze o mobilitate de plasament în alte instituții
decât cele anunțate pe lista publicată de Prodecanatul cu activitatea studenţilor
şi relaţiile internaţionale vor participa la selecție, urmând ca alocarea grantului
să se realizeze în funcție de fondurile disponibile și de găsirea unui loc pentru
efectuarea stagiului.

CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ

- scrisoare de intenție în limba de studiu/lucru în cadrul mobilității (precizată
pentru fiecare instituție parteneră, în documentul Locuri disponibile pentru mobilități
studenți 2019-2020);
- curriculum vitae în limba de studiu/lucru în cadrul mobilității;
- situația școlară până la momentul respectiv, imprimată de pe platforma Evidența
Studenților.

CONCURSUL DE SELECȚIE

Concursul de selecţie va consta în evaluarea competenței lingvistice și evaluarea
dosarului de candidatură.
Nota finală va rezulta din media aritmetică dintre nota acordată pe dosarul de
concurs și notele primite la proba scrisă și la proba orală.

CALENDARUL SELECȚIEI

Dosarele se depun la Prodecanatul Facultății de Litere (sala 307) conform
următorului program:
• 21.03.2019, orele 14.00-16.00
• 22.03.2019, orele 14.00-16.00.
La depunerea dosarului, studentul va trebui să precizeze trei opțiuni de pe lista cu
locuri disponibile și limba la care va da testul de competență lingvistică.
Datele de desfășurare a selecției (probe, rezultate, contestații, repartizare) vor fi
afișate, la avizierul Erasmus+ și pe site, până în data de 22.03.2019.
N.B. Pentru a asigura respectarea principiului egalității de șanse, studenții care se
află în mobilitate Erasmus+ la momentul desfășurării selecției se pot prezenta la acest
apel în următoarele condiții:
- vor depune dosarul de candidatură printr-o persoană împuternicită, conform
indicațiilor de mai sus;
- vor trimite o cerere, redactată în limba română, în care își prezintă situația, pe
adresa de e-mail a doamnei prodecan cu activitatea studenților și relațiile
internaționale;
- evaluarea candidaturii se va realiza pe baza dosarului de concurs și a rezultatelor
obținute la concursul de selecție pentru mobilitatea pe care o au în derulare.
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