Departamentul de Relații Internaționale

Mobilități de plasament pentru doctoranzi în cadrul Programului Erasmus+
Anul universitar 2020-2021

Biroul Erasmus+ anunță lansarea selecțiilor pentru mobilități Erasmus plasament în anul
universitar 2020-2021.
Selecția de adresează studenților înmatriculați la studii de doctorat la Școala Doctorală
de Litere, Științe Umaniste și Aplicate.
Detalii
În cadrul Programului Erasmus+, perioada de plasament se poate desfășura într-o
universitate sau instituție primitoare din orice țară a U.E. sau eligibilă în Programul Erasmus+ (ex.
Turcia).
Acest tip de mobilitate vizează adaptarea studenților la cerințele pieței muncii din
comunitatea europeană și însușirea unor cunoștințe sau abilități profesionale și lingvistice.
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.
Depunerea dosarelor
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, facultatea/departamentul și anul de studiu al
studentului (de ex., Veronica_Zaharagiu_FSL_an_II).
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.
Criterii de eligibilitate:
- Studenți români/ străini înmatriculați la UMFST ”G.E. Palade” Târgu Mureș, la una
dintre facultățile/ departamentele menționate în anunț.
Începând cu 29.03.2021, data actualizării procedurii operaționale corespunzătoare,
dosarele trebuie să conțină:
 Opis;
 Fișă de înscriere la concursul de selecție pentru mobilități de plasament Erasmus;
 Propunere pentru un program de practică inițial (se va folosi formularul Erasmus
Learning Agreement for Traineeships);
 Copie după cartea de identitate sau paşaport;
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CV EUROPASS (cu adresa completă a candidatului, inclusiv telefon și email de
contact);
Scrisoare de motivaţie;
Scrisoare de accept din partea instituției primitoare.

Criteriile și grilele de evaluare sunt stabilite la nivelul facultăților/ departamentelor și sunt
disponibile la:
https://www.umfst.ro/universitate/relatii-internationale/erasmus.html
Pentru detalii suplimentare, puteți contacta Biroul Erasmus+ prin e-mail, la adresa
veronica.zaharagiu@umfst.ro, sau telefonic, la +40265 250 142.

Informații valabile până la data de 29.03.2021, conform procedurii operaționale aflate în
vigoare până la acea dată:
Dosarele trebuie să conțină:
 Opis;
 Fișă de înscriere la concursul de selecție pentru mobilități de plasament Erasmus –
formular online;
 Foaie matricolă cu specificarea rezultatelor academice pe anii de studii anteriori,
inclusiv semestrul I din anul universitar în curs, dacă este finalizat (se obține de la
facultăți);
 Propunere pentru un program de practică inițial (se va folosi formularul Erasmus
Learning Agreement for Traineeships);
 Certificat de competență lingvistică pentru limba în care se va efectua mobilitatea sau
o limbă de circulaţie internaţională. Dacă studentul nu are deja un certificat/diplomă,
poate contacta CCLASC-UMFST;
 Copie după cartea de identitate sau paşaport;
 CV EUROPASS (cu adresa completă a candidatului, inclusiv telefon și email de contact);
 Scrisoare de motivaţie;
 Scrisoare de accept din partea instituției primitoare.

Prof.Dr. Angela BORDA
Prorector relații internaționale
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