BIROUL ERASMUS+
Anunţ burse studiu pentru studenţi
Biroul Erasmus + organizează concurs de selecţie pentru mobilitățile de studiu Erasmus +, anul
universitar 2021-2022.
Detalii
Perioada de studiu este de aproximativ 5 luni şi se desfăşoară într-o universitate din UE cu care UMFST
G.E. Palade Tg. Mureş are semnat un acord bilateral.
Cuantumul bursei este cuprins între 470-520 Euro/lună în funcție de țara gazdă. Studenţii care
beneficiază de burse sociale / îndeplinesc condițiile pentru a aplica la bursa socială, primesc un top-up de
200 euro (lună). Top-ul se acordă pe baza adeverinței eliberată de către Serviciul Social, şi depusă de către
participantul la mobilitate la Biroul Erasmus+ în momentul semnării contractului financiar.
Depunerea dosarelor
Dosarele se depun în perioada 23.02.2021- 12.03.2021 pe adresa de email anca.rachita@umfst.ro, sub
forma unui singur document, în format PDF a cărui denumire să cuprindă NUMELE, PRENUMELE,
FACULTATEA și ANUL DE STUDIU (exemplu: Rachita Anca, Medicină, anul III) și care să conțină toate
actele necesare conform indicațiilor de mai jos. NU se acceptă completări ale dosarului, ulterior
depunerii acestuia. Dosarele incomplete sau care nu corespund criteriilor de selecție, vor fi respinse
automat.
NB 1: aplicațiile trimise pe altă adresă de email decât cea menționată în anunț, nu se vor lua în
considerare
NB 2: Având în vedere situația particulară legată de pandemia de SARS-CoV-2, de această dată, în dosar
nu se vor depune:
- adeverința de la decanat cu mediile anilor de studiu încheiați. Media anilor de studii încheiați va fi
calculată de fiecare student (din Carnetul online-istoric școlar). Aceste medii vor fi apoi confirmate de
secretariatele decanatelor la cererea Biroului Erasmus+.
- adeverința de preparator/demonstrator. Lista preparatorilor/demonstratorilor va fi solicitată de către
Biroul Erasmus+ de la decanate.
Dosarele trebuie să conţină:
 Opis
 Fişa de înscriere la concursul de selecţie pentru burse de studiu Erasmus +
 Anexe justificative la fișa de înscriere
 Curriculum Vitae în format EUROPASS, în limba română sau engleză
 Scrisoare de motivație cu precizarea opţiunilor (maximum două opţiuni)
 Copie după cartea de identitate/ pașaport (după caz)
Opisul, fișa de înscriere precum și lista universităților partenere sunt disponibile pe Site-ul Relaţii
Internaţionale:
https://www.umfst.ro/universitate/relatii-internationale/erasmus/outgoing-students/documents.html

BIROUL ERASMUS+
https://www.umfst.ro/universitate/relatiiinternationale/erasmus/outgoing-students/possible-destinations.html
Criterii de eligibilitate:
 studenţi români/străini înmatriculaţi în anul universitar 2020-2021 în anii:
o Medicină anii III-IV
o Farmacie anii I-III, IV*
o Medicină Dentară anii III-IV
o Nutriție, BFK anul I, II*
 studenţi care au toate examenele promovate în anii universitari încheiați
* studenţii declaraţi admişi care efectuează mobilitatea pe parcursul ultimului an de studiu (Farmacieanu V, Nutriţie –anul III, BFK-anul III) pot efectua mobilitatea doar în primul semestru.
Pentru detalii şi nelămuriri ne puteţi contacta la adresa de e-mail rel.int@umfst.ro sau la nr. de telefon
0265215551 int.235
*În cazul manifestărilor ştiinţifice Marisiensis şi TDK se acceptă adeverință eliberată și semnată de
reprezentanții legali ai ligilor studențești din universitate, împreună cu rezumatul lucrării, dar doar pentru
acele rezumate care au fost acceptate la congresele studențești în cauză şi care se vor desfășura sau care
își vor publica volumul de rezumate la o dată ulterioară perioadei de înscriere la concursul de selecție
pentru burse Erasmus+.

