Departamentul de Relaţii Internaţionale

Mobilități de plasament pentru proaspăt absolvenți
în cadrul programului Erasmus+
PENTRU STUDENȚII CARE FINALIZEAZĂ STUDIILE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2019-2020

Biroul Erasmus+ organizează concurs de selecţie pentru obţinerea unei burse de plasament Erasmus,
pentru studenții care sunt în ani terminali de studiu în anul universitar 2019-2020. Mobilitățile vor fi
efectuate obligatoriu în anul universitar 2020-2021, după obținerea licenței și se adresează studenților de
la următoarele programe de studiu:


MEDICINA



FARMACIE



MEDICINA DENTARA



BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE, NUTRITIE SI DIETETICA, ASISTENTA MEDICALA, EDUCATIE FIZICA
SI SPORT

Detalii
În cadrul Programului Erasmus+ perioada de plasament se poate desfăşura într-o universitate, spital
universitar sau spital, clinică, cabinet privat în orice ţară a UE sau eligibilă în programul
Erasmus+(ex:Turcia). Bursa va fi acordată numai în cazul în care se obține o scrisoare de acceptare din
partea instituţiei gazdă, semnată de şeful departamentului sau al secţiei respective. Această scrisoare de
acceptare nu trebuie depusă acum, odată cu dosarul de concurs.
Desfășurarea mobilității este condiționată de absolvirea anilor de studiu și promovarea examenului de
licență.
Acest tip de mobilitate vizează adaptarea studenţilor la cerințele pieţei de muncă din comunitatea
europeană şi însuşirea unor cunoştinţe sau abilităţi profesionale și lingvistice.
Depunerea dosarelor
Dosarele se depun online pe adresa rel.int@umfst.ro în perioada 13.04.2020-12.06.2020
Criterii de eligibilitate:



studenţi români/străini înmatriculaţi la UMFST George Emil Palade Tîrgu Mureş
STUDENŢI CARE AU TOATE EXAMENELE PROMOVATE IN ANII DE STUDIU ÎNCHEIAȚI

Departamentul de Relaţii Internaţionale

Dosarele trebuie să conţină:


Opis



Fişa de înscriere la concursul de selecţie pentru burse de plasament Erasmus



Mediile anilor universitari încheiaţi se atașează la dosar un print screen cu situația școlară, de pe
platforma UMS. La reluarea programului cu publicul, fiecare aplicant va aduce la Departamentul
de Relații Internaționale o ADEVERINȚĂ de la Decanat,cu media anilor încheiați, adeverință
semnată în original .



Anexe justificative ale punctajelor din fişa de înscriere (copii ale articolelor publicate, copii ale
rezumatelor lucrărilor comunicate în cadrul unor congrese, însoțite de copii ale diplomelor de
participare la aceste congrese etc.) introduse în dosar în ordinea criteriilor din fişa de înscriere.
Aceste anexe vor fi numerotate pe fiecare pagină completată, iar în fişa de înscriere, la fiecare
criteriu se vor trece obligatoriu paginile la care se găsesc justificările. A se urma instrucţiunile
din fişa de înscriere!!



CV EUROPASS (cu adresa completă a candidatului, inclusiv telefon și email de contact) redactat în
limba română



Copie dupa cartea/buletinul de identitate/paşaport



Scrisoare de motivaţie



Scrisoarea de acceptare din partea instituţiei gazdă, în cazul în care aceasta este deja obţinută în
momentul depunerii dosarului

Criteriile şi grila de evaluare sunt disponibile pe site-ul universităţii la adresa :
https://www.umfst.ro/universitate/relatii-internationale/erasmus/outgoing-students/documents.html
la capitolul MOBILITĂŢI DE PLASAMENT / TRAINEESHIPS MOBILITIES (SMP), Dosar de selecţie /
Selection dossier. Criteriile de selecţie iau în calcul.



performanţe şcolare şi ştiinţifice
motivaţia

Pentru detalii şi nelămuriri ne puteţi contacta la adresa de e-mail rel.int@umfst.ro sau la nr. de telefon
0265215551 int.235

Prof. Dr. Angela Borda
Prorector Relații Internaționale

