Departamentul de Relații Internaționale
Biroul Erasmus+

Anunț
Selecții pentru mobilități Erasmus de studiu la programele de licență și masterat
Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației,
Facultatea de Științe și Litere ”Petru Maior”,
Facultatea de Economie și Drept
I.O.S.U.M.

Biroul Erasmus+ anunță lansarea perioadei pentru depunerea dosarelor de candidatură în vederea selecției
pentru mobilități Erasmus de studiu pentru anul universitar 2021-2022.
Mobilitățile Erasmus de studiu presupun desfășurarea unui semestru sau a întregului an academic 20212022 la o universitate din Uniunea Europeană parteneră a UMFST G.E. Palade Tg. Mureș. Grantul este cuprins între
470 și 520 Euro/lună, în funcție de țara de destinație. Studenţii care beneficiază de burse sociale/ îndeplinesc
condițiile pentru a aplica la bursa socială primesc un top-up de 200 euro/lună. Top up-ul se acordă pe baza
adeverinței eliberate de către Serviciul Social şi depuse de către participantul la mobilitate la Biroul Erasmus+ în
momentul semnării contractului financiar.
Sunt eligibili toți studenții înmatriculați la programele de studiu de licență oferite de Facultatea de Inginerie
și Tehnologia Informației, Facultatea de Științe și Litere ”Petru Maior” și Facultatea de Economie și Drept, precum și
la programele de masterat aferente lor din cadrul I.O.S.U.M. Dosarele de candidatură se trimit la Biroul Erasmus prin
email, la adresa veronica.zaharagiu@umfst.ro, sub forma unui singur document în format PDF, a cărui denumire
trebuie să cuprindă numele, prenumele, programul și anul de studiu al studentului (de ex.,
Veronica_Zaharagiu_RE_an_II), în perioada 02.03.2021–19.03.2021. Nu se acceptă completări ale dosarului ulterior
depunerii acestuia. Dosarele incomplete sau care nu corespund criteriilor de selecție vor fi respinse automat.
Lista locurilor disponibile pentru Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației, Facultatea de Științe și
Litere ”Petru Maior”, Facultatea de Economie și Drept și pentru programele de masterat aferente lor din cadrul
I.O.S.U.M este disponibilă aici.
Având în vedere situația particulară legată de pandemia de SARS-CoV-2, de această dată, în dosar nu se va
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+.
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Dosarul de selecție trebuie să cuprindă:
Opis;
Fișa de înscriere la concursul de selecţie pentru mobilităţi în cadrul Programului Erasmus ;
Propunere pentru un program de studiu inițial – rezultat în urma accesării site-lui oficial al
universității/universităților pt. care se depune dosarul și a consultării disciplinelor de studiu care pot fi urmate
în străinătate și echivalate în țară;
Copie după cartea de identitate sau paşaport;
CV EUROPASS;
Scrisoare de motivaţie (în lb. română).
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Lista actelor necesare pentru dosarul de selecție poate fi consultată și aici.
Selecția candidaților se va face conform următoarelor criterii:
- media aritmetică a anilor de studii precedenți, respectiv media semestrului I pentru studenții înmatriculați
la un program de studiu de licență în anul I;
- media aritmetică a anilor de studii de licență pentru studenții masteranzi înmatriculați în anul I al
programului de studii masterale.
Pentru detalii suplimentare, puteți contacta Biroul
veronica.zaharagiu@umfst.ro, sau telefonic, la +40265 250 142.
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Prof.Dr. Angela BORDA
Director Departament relații internaționale
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