Departamentul de Relaţii Internaţionale

Mobilități de plasament Erasmus+ pentru
“proaspăt absolvenți” ai studiilor masterale din anul 2020

Biroul Erasmus+ oferă burse de plasament (stagiu) în cadrul programului Erasmus+ pentru
proaspăt absolvenții studiilor masterale care nu beneficiază de alte burse finanţate din fonduri UE. Pot
candida doar masteranzii care își încheie studiile de masterat în anul 2020. Foarte important: selecția
candidaților se face înainte de susținerea disertației, iar mobilitatea Erasmus+ trebuie efectuată în
primul an de la încheierea studiilor de masterat.
Durata mobilităţii este de 2-5 luni/an și se poate desfăşura în universităţi partenere (lista se
găseşte pe site-ul UMFST), alte universităţi sau instituții primitoare din UE, instituţii de cercetare/spitale
din orice ţară a UE sau ţări care nu sunt membre UE dar posedă carta Erasmus + (ex. Turcia). Pentru
efectuarea mobilității candidaţii trebuie să obțină o scrisoare de acceptare din partea instituției în care
se desfășoară mobilitatea.
Cuantumul bursei este cuprins intre 670 și 720 Euro/lună, în funcție de țara de destinație +
sprijin financiar în valoare de maximum 100 Euro din fonduri proprii ale UMFST G. E. Palade Tg. Mureș.
Aceste burse oferă posibilitatea proaspăt absolvenților studiilor masterale să dobândească
experiență profesională și stabilească relaţii de colaborare profesională.
Dosarele de candidatură trebuie să conţină:
- CV (care să conțină și datele de contact ale candidatului);
- scrisoare de intenţie care să includă destinația dorită;
- copie dupa cartea de identitate;
- adeverință care să ateste că studentul este în ultimul an al studiilor masterale (precizare: la plecarea în
mobilitate trebuie să facă dovada finalizării studiilor de masterat - obținerea diplomei/ adeverinței de la
IOSUM/ Compartimentul Acte de studii);
- declarație pe proprie răspundere că nu beneficiază de alte burse finanţate din fonduri UE.
Dosarele se trimit online pe adresa veronica.zaharagiu@umfst.ro în perioada 21.04.202 22.05.2020.

Prof. Dr. Angela Borda
Director Relaţii Internaţionale

Adresa UMFST “G.E. Palade”: Târgu Mureş, str. Gh. Marinescu nr. 38, 540139, judeţul Mureş, România
Web: www.umfst.ro | Email: rel.int@umfst.ro | Tel: +40 265 215 551 ext. 235| Fax: +40 265 210 407

