MOBILITĂŢI ERASMUS+ DE STUDIU
SEMESTRUL I* / SEMESTRUL II 2015 – 2016
FACULTATEA DE LITERE – NOU!!! SELECTIE ONLINE
DURATA unei mobilităţi de studiu corespunde cu durata semestrului (inclusiv prima sesiune de examene) de la
Universitatea gazdă.
CUANTUMUL pentru mobilitățile Erasmus+ de studiu este de:
 500 de Euro/lună pentru Austria, Danemarca, Finlanda, Franţa, Irlanda, Italia, Lichtenstein, Norvegia,
Suedia, Marea Britanie, Belgia, Croaţia, Republica Cehă, Cipru, Germania, Grecia, Islanda, Luxemburg,
Olanda, Portugalia, Slovenia, Spania, Turcia;
 450 de Euro/lună pentru Bulgaria, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia,
Macedonia.
Studenţii beneficiari de bursă socială vor primi un grant lunar suplimentar de 200 de Euro, pe baza
documentelor depuse în dosarul de candidatură.
POT PARTICIPA LA SELECŢIE:
 studenţii înmatriculaţi la zi la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", cetăţeni români, cetăţeni ai altor
state participante la Programul Erasmus+ sau cetăţeni ai altor state decât cele participante la Programul
Erasmus+ astfel:
 studenţii din anul I și II licenţă;
 studenţii din anul I master;
 doctoranzii cu frecvenţă care sunt la zi cu îndeplinirea obligaţiilor de doctorand, în cadrul duratei
oficiale de studii doctorale de 3 ani;
 NOU!!! studenții din anul III licență dacă sînt admiși la master la Facultatea de Litere în sesiunea
iulie 2015 și confirmă înscrierea
Un student poate beneficia de stagii de studiu şi de practică la fiecare nivel de studiu (licenţă, master,
doctorat), însumând maxim 12 luni de stagiu (studiu + practică) per nivel.
NU POT PARTICIPA LA SELECŢIE:
 studenţii de la master anul II şi doctoranzii în anul terminal;
 doctoranzii beneficiari ai unei burse POSDRU;
 beneficiarii unor alte programe cu finanţare europeană (pentru evitarea dublei finanţări pentru aceeaşi
deplasare);
 studenţii înmatriculaţi la alte instituţii de învăţământ superior (fie ele de stat sau private) sau de cercetare
şi neînmatriculaţi la zi la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", chiar dacă îşi desfăşoară activitatea
didactică sau de cercetare sub îndrumarea cadrelor didactice de la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza".
PENTRU A FI ELIGIBIL, STUDENTUL TREBUIE:
 să fie integralist la sfîrșitul sesiunii iunie 2015 inclusiv (cu toate examenele promovate după
restanțele din iunie 2015);
 NOU!!!! la încheierea sesiunii iunie 2015, să aibă media de studii minim 7.5 (media va fi verificată
după depunerea dosarului; în cazul în care condiția nu este îndeplinită, studentul va pierde
bursa);
 în cazul foștilor beneficiari Erasmus, să fi beneficiat de maximum 8 luni de stagiu Erasmus (studiu
şi/sau practică) pe parcursul aceluiași ciclu de studii;
 pentru studenții de la specializările care includ una / două limbi străine, numai în cazul studiilor
în altă limbă decît cea/cele studiate, să ateste cunoaşterea limbii de studiu din universitatea pentru
care candidează, fie printr-un certificat, fie prin foaia matricolă din liceu. Nota/ punctajul minim
acceptat (pentru nivel minim B1) trebuie să fie egal cu 80% din nota sau punctajul maxim (ex: min. nota
8/10, 16/20 sau bine, în cazul calificativelor). Pentru certificatele recunoscute internațional (tip DELF,
DALF, Cambridge, TOEFL, IELTS, DELE, Goethe), obținute pentru un nivel minim B1, se acceptă
orice punctaj;
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pentru studenții de la jurnalism, să ateste cunoaşterea limbii de studiu din universitatea pentru care
candidează, fie printr-un certificat, fie prin foaia matricolă din liceu, liceu. Nota/ punctajul minim
acceptat (pentru nivel minim B1) trebuie să fie egal cu 80% din nota sau punctajul maxim (ex: min. nota
8/10, 16/20 sau bine, în cazul calificativelor). Pentru certificatele recunoscute internațional (tip DELF,
DALF, Cambridge, TOEFL, IELTS, DELE, Goethe), obținute pentru un nivel minim B1, se acceptă
orice punctaj;
să obţină minim nota 7 la interviul susţinut în cadrul selecţiei desfăşurate la facultate.

DOCUMENTE NECESARE LA DOSARUL DE CANDIDATURĂ:
Pentru evaluarea îndeplinirii condiţiilor de mai sus, dosarul de candidatură va cuprinde:
 Documente obligatorii:
(a) Curriculum Vitae (în limba română și în limba de studiu a universității pentru care optează
candidatul);
(b) Scrisoare de motivație (1 pagină), în care să se precizeze opţiunile de mobilitate ale candidatului (în
limba română și în limba de studiu a universității pentru care optează candidatul);
(c) dacă e cazul, atestatul de limbă / foaia matricolă din liceu;
(d) declaraţie-tip care atestă faptul că nu a mai beneficiat de o mobilitate Erasmus de studiu (disponibilă
pe site-ul Universității și al Facultății);
(e) declarație pe propria răspundere prin care se confirmă situația de integralist la sfîrșitul sesiunii
iunie 2015 (fără formular tipizat). In cazul in care acest lucru nu va fi confirmat de situația
scolară disponibilă în luna septembrie, bursa eventual obținută va fi anulată.
(f) studenţii la nivel master sau doctorat vor include şi situaţia şcolară de la nivelul/nivelele de
studiu deja promovat/e (foaia matricolă şi diploma de la licenţă sau adeverința de absolvire)
(g) studenţii la doctorat vor include şi situaţia şcolară de la nivelurile de studiu deja promovate
(foaia matricolă şi diploma de la licenţă şi master (sau adeverința de absolvire)
(h) în cazul studenţilor potențiali beneficiari de bursă socială, un document eliberat de facultate care să
ateste acest lucru;
(i) studenții admiși la master în sesiunea iulie 2015 vor trebui să confirme locul la comisia de
admitere pînă la data interviului (28.07.2015), în caz contrar fiind declarați neeligibili.
 Documente suplimentare, pentru studenţii care nu au cetăţenia unui stat membru UE:
(j) o copie a permisului de şedere;
(k) o adeverinţă de la facultatea unde este înmatriculat, care să-i ateste calitatea de student cu frecvenţă
(la zi);
(l) dovada existenţei unui garant cetățean român, salariat şi deţinător al unui cont bancar în România
(declaraţie-tip);
Dosarele incomplete vor fi declarate respinse.
CALENDARUL SELECŢIEI:
 19/06/2015 – 26/07/2015: depunerea dosarelor de candidatură online, pe adresa coordonatorului
Erasmus: g.dima@uaic.ro, cu menționarea la subject: dosar Erasmus Nume
 Marți, 23 iunie 2015, orele 12.00, lab B: întîlnire informativă cu studenții Facultății de Litere
interesați de participarea la selecție;
 28/07/2015 interviu online (detaliile tehnice și programarea vor fi comunicate ulterior);
 29/07/2015, orele 13.00: afişarea rezultatelor la Secretariatul și pe site-ul Facultăţii de Litere;
 31/07/2015, orele 12.00, sala lab B: întâlnirea informativă la facultate cu studenţii selectaţi.
NUMĂR DE LOCURI: 30
INSTITUŢIILE PARTENER: lista anexată
COORDONATOR ERASMUS:
Gabriela Dima
Email: g.dima@uaic.ro
tel: 0745 492578
!!!! Studenţii cu nevoi speciale se vor adresa Biroului de Programe Comunitare pentru mai multe
informaţii legate de regimul de finanţare pentru ei şi eventualii însoţitori.

