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ENGLEZA si 

ITALIANA 

                                               

                                              FINANTARE    ITALIA  --  700 EURO/LUNA 

                                               

 

ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE ÎN CADRUL MOBILITĂŢILOR DE PRACTICĂ 

 

Sarcini  specifice administrative. 

Sarcini  specifice PR. 

CONDITII DE PARTICIPARE : 

- Studenti înmatriculaţi la zi, la UAIC, care în anul academic 2014-15sunt în anii I,II,III licenţă, I-II master 

sau I – II doctorat (care nu beneficiaza de fonduri POS-DRU)  

- Vorbitori de engleza si italiana 

- Integralişti la momentul selecţiei. 

NU POT PARTICIPA LA SELECŢIE: 

- Studenti care au beneficiat de mobilităţi Erasmus+ pe acelaşi ciclu de studii, pe o perioadă mai mare de 12 luni. 

DOCUMENTE NECESARE LA DOSARUL DE CANDIDATURĂ: 
1. Curriculum Vitae (redactat în limba română); 

2. Scrisoare de motivaţie (redactată în limba în care se va desfăşura mobilitatea); 

3. Extras din foia matricolă (copie); studenţii la nivel master sau doctorat  vor include şi situaţia şcolară de la 

nivelul/nivelele de studii deja promovate (foaia matricola şi diploma obţinută la nivel licenţă şi master, după 

caz); 

4. Declaraţie-tip care atestă faptul că nu aţi mai beneficiat de o mobilitate Erasmus+ de practică 

(formularul se găseşte la Biroul Erasmus, etaj 2, lângă Rectorat); 

5. Certificat de limba engleză / franceza/ italiană/spaniola, în cazul studenţilor care nu sunt la specializarea 

respectivă (rezultatul obţinut trebuie să fie minimum C1 CEFR)  

Anexarea la dosar a unor atestate, diplome relevante pentru mobilitatea Erasmus de practică poate constitui 

un avantaj pentru candidaţi. 

6. Pe dosar veti scrie: ERASMUS+ STAGIU PRACTIC 2014-2015 /NUMELE/ FACULTATEA/ 

AN STUDIU/ INSTITUTIA PARTENERA  

 

Dosarele incomplete vor fi declarate respinse. 

CALENDARUL SELECŢIEI: 

- 27.11-15.12.2014: depunerea dosarelor de candidatură la Secretariatul Facultatii de Litere; 

- 16.12.2014, ora 17:30 interviu  în Sala 3.15; 

- 17.12.2014, ora 10.00: afişarea rezultatelor la Secretariatul Facultăţii; 

- 17.12.2014, ora 15, sala 3.15: întâlnirea informativă cu studenţii selectaţi 

 

Afisat astăzi, 27.11.2014 

Coordonator Erasmus practică – Asist.univ.drd. Mariana VERDES (marianaverdes@yahoo.com)  
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