
 
  

 
 

Programul Educaţie, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România  
Finanțat prin Mecanismul Financiar SEE (Spațiul Economic European) 2014-2021  

 
FACULTATEA DE LITERE 

MOBILITĂŢI DE PRACTICĂ 2017-2019 
Domeniile Filologie și Științele comunicării 

 
Finanțare: 1200 euro/lună + 360 euro transport 

(90% înainte de plecarea în mobilitate + 10% după întoarcerea din mobilitate) 
 

Locuri oferite: 1 loc pentru studenți la licență și 1 loc pentru masteranzi 
Instituția în care vor fi efectuate stagiile : THE ADULT EDUCATION CENTRE (TRONDHEIM, NORVEGIA)  
Durata : maximum 3 luni pentru fiecare stagiu  

 
Bursierii selectați vor beneficia în timpul stagiului de un curs gratuit intensiv de limba norvegiană (15 ore / 

săptămână) oferit de instituţia parteneră. 
In situația în care există solicitări din partea studenților pentru un alt nivel de studiu decât cel aprobat de 

Agenția Națională, însă care se regăsește în acord (2 studenți, nivel de studiu  I, II), studenții pot fi selectați 
condiționat, urmând să fie declarați titulari doar cu acordul Agenției Naționale. 

 
      CRITERII DE ELIGIBILITATE: 

Pentru a fi eligibili pentru o mobilitate de practică SEE, studenţii trebuie:  
➢ Să fie înmatriculaţi la zi la Facultatea de Litere, nivel licenţă / master; 
➢ să ateste cunoaşterea limbii engleze la nivel minim B1; 
➢ să fie integraliști; 
➢ să aibă media anilor de studiu min. 7,50; 
➢ să obţină min. nota 7,00 la interviul susţinut în cadrul selecţiei desfăşurate la facultate. 

Pot candida la selecție și foşti beneficiari ai unui stagiu de studiu/practică în generaţiile anterioare de 
programe Socrates, LLP-Erasmus și SEE dacă îndeplinesc criteriile susmenţionate. 

➢ Să cunoască limba norvegiană (nivel minim A1). 
 

DOCUMENTE NECESARE LA DOSARUL DE CANDIDATURĂ: 
1. Curriculum Vitae (redactat în limba engleză) 
2. Scrisoare de motivaţie (redactată în limba engleză și semnată) 
3. Extras din foaia matricolă la zi a studiilor de licență și master, dacă este cazul (de la Secretariatul 

Facultății) 
4. Certificat de limbă engleză: 

✓ 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) - excepție fac certificatele recunoscute 
internațional (tip DELF, DALF, Cambridge, TOEFL, IELTS, DELE, Goethe), obținute pentru un nivel minim B1, 
pentru care se acceptă orice punctaj; 

✓ excepție fac studenții care au limba de lucru de la instituția partener ca specializare în cadrul studiilor 
universitare, caz în care cunoştinţele de limbă vor fi atestate prin extrasul de foaie matricolă. In 
eventualitatea în care acești candidați prezintă un certificat de competențe lingvistice cu o notă 



superioară mediei care reiese din foaia matricolă din facultate și/sau din liceu, se poate lua în calcul 
media superioară din certificat. 
5. Declaraţie care atestă numărul de luni cumulate de mobilitate Erasmus/SEE;  
6. Documente suplimentare, pentru studenţii care nu au cetăţenia unui stat membru UE: 

(a) o copie a permisului de şedere; 
(b) o adeverinţă de la Secretariatul Facultății, care să-i ateste calitatea de student cu frecvenţă (la zi). 
 
Dosarele incomplete vor fi declarate respinse. 
 
Criteriile de selecţie şi repartizare sunt următoarele:  
a) rezultatele academice (media anilor de studii) - 20% din punctaj;  
b) scrisoare de motivație - 20% din punctaj;  
c) interviu  -  40% din punctaj;  
d) competențele lingvistice (limba engleză) - 20% din punctaj. 
e) puncte suplimentare - 20% (studenți de etnie romă) 
În situația în care doi studenți au același punctaj, prioritate va avea studentul care nu a beneficiat de un 
stagiu SEE (în anii academici 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016). 
 

Modalitatea de calcul a mediei anilor de studii 

• Nivel licenţă: media semestrelor încheiate până la momentul selecţiei. 

• Nivel master: [(media anilor de studii de la nivel licenţă + media examenului de licenţă)/2 + media semestrelor 
încheiate la nivel master până la momentul selecţiei]/2  

 
N.B.  
Modalitatea de contestație:  
Etapa 1: La nivelul UAIC, printr-o contestație scrisă adresată conducerii UAIC (email: erasmus@uaic.ro).   
Etapa 2: Dacă prima contestație este respinsă, candidatul are dreptul să adreseze o a doua contestație 
Operatorului de Program (online, la adresa de email contestatie@anpcdefp.ro). 
În cazul în care contestația este acceptată de către UAIC sau de către ANPCDEFP, atunci candidatura va intra în 
procesul de evaluare.  
 
CALENDARUL SELECŢIEI:  

09.05.2018 Afișarea condițiilor de selecție și a locurilor disponibile 

10.05.2018-23.05.2018 
 

Depunerea dosarelor de candidatură  
Pentru stabilirea zilei şi a orei la care vreţi sa predaţi dosarul, contactaţi 
coordonatorul (conf.dr. Mihaela Lupu : mihlupu@yahoo.com). 

14.05.2018  
orele 13 

Prezentarea programului SEE  
(Catedra de Franceza, Corpul A, etajul 2) 

24.05.2018, orele 17.30 Interviul : Catedra de Franceză, Corpul A, etajul 2 

25.05.2018 
orele 18 

Afișarea rezultatelor selecției 
(Avizierul Facultății de Litere) 

 
Pentru informații suplimentare: 
Alexandra Teodorescu, Departamentul de Relații Internaționale, Rectorat – alexandra.teodorescu@uaic.ro,   
tel. 0232-201021 (informații despre dosarul de candidatură, eligibilitate)  
Coordonator Erasmus+ Facultatea de Litere : conf.dr. Mihaela Lupu : mihlupu@yahoo.com. 
Afișat astăzi, 09.05.2018, la Secretariatul Facultății de Litere 
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