Departamentul de Relaţii Internaţionale

Mobilități de plasament în cadrul Programului Erasmus+ pentru studenții masteranzi
Domeniul Sănătate
Anul universitar 2020-2021
Biroul Erasmus+ oferă mobilități de plasament (stagiu) în cadrul programului Erasmus+. Pot candida
masteranzii de la programele de master – domeniul Sănătate. În cazul studenților masteranzi din anul terminal al
studiilor masterale, mobilitatea trebuie încheiată cu cel puțin 3 luni înainte de finalizarea studiilor masterale.
Durata unei mobilităţi este de 2-5 luni/ an universitar, cu finanţare din fonduri U.E. și se poate desfăşura în
universităţi partenere (lista se găseşte pe site-ul UMFST G.E.Palade Tg. Mureș), alte universităţi din U.E., instituţii de
cercetare sau spitale din orice ţară a U.E. sau ţări care nu sunt membre U.E., dar posedă carta Erasmus + (ex. Turcia).
Pentru efectuarea mobilității, candidaţii trebuie să obțină o scrisoare de acceptare din partea mentorului de la
instituția primitoare (şef de departament, manager, director, persoană desemnată ca mentor pt. student).
Grantul este cuprins între 670-720 Euro/lună, în funcție de țara de destinație + un sprijin financiar în valoare
de maximum 100 Euro din fonduri proprii ale UMFST G.E.Palade Tg. Mureș.
Aceste mobilități le oferă posibilitatea masteranzilor să stabilească relaţii de colaborare ştiinţifică şi, eventual,
să-şi realizeze o parte a lucrării de disertaţie.
Dosarele de candidatură trebuie să conţină:
- un CV (care să conțină și datele de contact ale candidatului);
- copie după suplimentul la diploma de licență;
- scrisoare de intenţie care să includă destinația aleasă, date de contact ale instituției primitoare;
- copie după cartea de identitate;
- adeverință care să ateste statutul de masterand la UMFST G.E. Palade Tg. Mureş (solicitată prin email de la
I.O.S.U.M.);
- declarație pe proprie răspundere că studentul candidat nu beneficiază de alte burse finanţate din fonduri
U.E. în perioada preconizată pentru mobilitate.
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_LC_an_I).
Selecțiile sunt deschise și se pot desfășura pe parcursul anului academic, în limita fondurilor și a locurilor
disponibile. Selecțiile se organizează în ultima săptămână a lunii, în funcție de numărul de dosare depuse.
Pentru detalii suplimentare, puteți contacta Biroul
veronica.zaharagiu@umfst.ro, sau telefonic, la +40265 250 142.
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