UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE LITERE

REGULAMENT DE ACORDARE A BURSELOR DE MOBILITATE / PLASAMENT
LIFE LONG PROGRAMME – ERASMUS+
Bursele de mobilitate / plasament ERASMUS+ sunt oferite studenţilor de la Facultatea de Litere,
nivel licenţă, masterat şi doctorat, precum şi cadrelor didactice, în funcţie de acordurile în
vigoare şi în conformitate cu ghidul ERASMUS+.
1. OBIECTIVE OPERAŢIONALE
- ameliorarea calităţii şi amplificarea volumului mobilităţilor, cu accent pe mobilităţile
studenţeşti;
- dezvoltarea cooperării multilaterale cu universităţile europene, precum şi cu universităţi şi
agenţi economici internaţionali;
- amplificarea gradului de transparenţă şi compatibilitate între calificările obţinute în
învăţământul superior şi profesional avansat în Europa;
- facilitarea dezvoltării de practici inovatoare în formarea terţiară;
- asigurarea suportului pentru dezvoltarea de conţinuturi (curricula), servicii pedagogice şi
practice inovatoare pe bază de TIC (e-learning).
2. BURSE DE MOBILITATE – PLASAMENT STUDENŢI
Bursele ERASMUS de mobilitate / plasament studenţi se acordă pe baza unui concurs de selecţie
anual.
Criterii de eligibilitate: studenţi cu cetăţenie română înmatriculaţi la Facultatea de Litere,
Universitatea din Craiova. Pot participa la concursul de selecţie studenţi din anul I, II şi III
licenţă, studenţi din anul I master, studenţi din anul I şi II doctorat.
Actele necesare înscrierii la concursul de selecţie:
- curriculum vitae în limba specializării pentru care se solicită bursa de mobilitate
- situaţia şcolară
- scrisoare de motivaţie în limba ţării unde se solicită bursa de mobilitate
- diplome şi certificate prin care se atestă activităţi extracuriculare (concursuri, simpozioane şi
proiecte studenţeşti)

- o scrisoare de recomandare de la un profesor care să ateste aptitudinile profesionale şi
comportamentale
Concursul de selecţie. Se organizează de către Departamentul de Studii Anglo-Americane şi
Germane şi de către Departamentul de Limbi Romanice şi Clasice conform caledarului stabilit de
Departamentul de Relaţii Internationale al Universitatii din Craiova şi va cuprinde un examen
scris şi un examen oral.
Comisia concursului de selecţie. Comisia este formată din preşedinte, în persoana prodecanului
responsabil de Relaţii Internaţionale, şi din membri specialişti în fiecare dintre limbile moderne
relevante: engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă.
Etapele desfăşurării procedurilor de asigurare a mobilităţii:
- depunerea dosarelor la departamente
- desfăşurarea concursului de selecţie şi repartizarea pe universităţi
- completarea dosarelor şi trimiterea lor la parteneri
- verificarea înscrierilor la universităţile partenere
- definitivarea actelor necesare plecării
- semnarea contractelor financiare
- plecarea studenţilor, confirmarea înscrierii lor la universităţile partenere, confirmarea cazărilor
şi a integrării în universitatea de primire.
Contestaţiile se depun la secretariatul Facultăţii de Litere în termen de 24 de ore de la afişarea
rezultatelor selecţiei, respectiv a repartizării burselor.
Datele exacte ale fiecărei etape a procesului de selecţie sunt comunicate de către Departamentul
de Relaţii Internaţionale al Universităţii din Craiova şi vor fi afişate la avizierul şi pe site-ul
Facultăţii de Litere.
3. BURSE DE MOBILITATE PROFESORI
În luna octombrie a fiecărui an universitar cadrele didactice doritoare de a efectua stagii de
mobilitate TS în anul universitar în curs depun o cerere la Biroul de Relaţii Internaţionale de la
Facultatea de Litere.
Biroul de Relaţii Internaţionale al Facultăţii de Litere înregistrează cererile primite şi face
repartizarea pe luni a stagiilor de mobilitate.
Prodecan cu relaţiile internaţionale,
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