
  
 

 

Anunț de selecție  

a candidaților pentru mobilități universitare Erasmus+ 

   pentru anii universitari 2020-2021 și 2021-2022 

 

Programul de finanțare ERASMUS+ 
 

 Universitatea Ecologică din București anunță desfășurarea concursului de selecție a 

candidaților din UEB, în cadrul programului de finanțare pentru mobilități universitare pentru 

studenți și mobilități pentru cadre didactice și personal nedidactic, din cadrul Programului 

ERASMUS+, la universitățile și instituțiile partenere. Selecția candidaților pentru mobilitățile 

universitare Erasmus+ pentru anul universitar 2020-2021 va avea în vedere mobilitățile studențești 

de plasament și mobilitățile STA/STT. 

 

 

Selecția va presupune: 

 

1. Depunerea dosarelor de candidatură:     până in data de 10 mai 2021 

2. Anunțarea dosarelor eligibile:                11 mai 2021 

3. Examenul de selecție a candidaților:      12 mai 2021, orele 12,00-16,00 

4. Anunțarea rezultatelor finale:                 14 mai 2021 

 

 

Evaluarea candidaților studenți se va face pe baza următoarelor documente: Formularul de 

solicitare a unui grant Erasmus+ de studiu (descarcă formularul) sau de plasament (descarcă 

formularul); Fotocopie a CI/BI; Curriculum Vitae format Europass în limba română și în una dintre 

limbile internaționale (EN / FR / SP); Adeverință de student (aceasta atestă plata la zi a taxei de 

studiu) - pentru mobilitățile de studiu, aceasta trebuie să certifice faptul că studentul este integralist 

pe anul precedent mobilității; Scrisoare de recomandare din partea a două cadre didactice din 

Facultatea la care este înmatriculat studentul (una dintre recomandări trebuie să fie din partea 

Decanului Facultății sau a Directorului de Departament); Declarație de acord studenți 

Erasmus+ (descarcă formularul); Declarație a studentului că nu a beneficiat în trecut, în același 

ciclu de studiu, de o altă bursă de studiu sau de practică (în funcție de tipul de mobilitate pe care o 

solicită în prezent) (descarcă formularul); nota obținută la examenul de selecție (proba orală). 

 

 

http://www.ueb.ro/erasmus/files/Formular%20Bursa%20Erasmus%20Studiu.pdf
http://www.ueb.ro/erasmus/files/Formular%20Bursa%20Erasmus%20Plasament.pdf
http://www.ueb.ro/erasmus/files/Formular%20Bursa%20Erasmus%20Plasament.pdf
http://www.ueb.ro/erasmus/files/DECLARATIE%20studenti%20erasmus.pdf
http://www.ueb.ro/erasmus/files/DECLARATIE%20student%20Erasmus%20o%20singura%20bursa.pdf


   

MENȚIUNI IMPORTANTE: 

1. Dosarele incomplete vor fi respinse. 

2. După selecție, candidații declarați admiși au obligația să facă toate demersurile pentru 

finalizarea procedurilor necesare, înainte de termenul limită stabilit pentru înscriere acordat  

de universitățile partenere și totodată să finalizeze documentele impuse de solicitările și 

condițiile legale și academice în vederea realizării mobilității. 

3. Dosarele de candidatură vor conține, în plus, față de documentele necesare selecției, 

inclusiv avizul decanului facultăți la care este înmatriculat studentul. 

 

 Criterii generale de eligibilitate și selecție pentru candidații la mobilități de studiu: să 

fie cetățean român sau cetățeanul altei țări, înmatriculat la U.E.B.; să fie student/masterand al 

U.E.B. în momentul selecției; să fie absolvent cel puțin al primului an de studii în momentul 

începerii mobilității (pentru nivelul de licență); să fie integralist după ultima sesiune de examene 

(fără nicio restanță); să nu fi beneficiat de un alt grant ERASMUS+ de studiu (în același ciclu de 

studiu), cu sau fără suport financiar la UEB sau la oricare altă universitate. 

 În cazul în care la examenul de selecție vor exista candidați care obțin același număr 

de puncte, diferențierea se va face în funcție de media generală a anului precedent plecării în 

mobilitate. 

Criterii generale de eligibilitate și selecție pentru candidații la mobilități de plasament 

(studenți sau proaspăt absolvenți): să fie cetățean român sau cetățeanul altei țări, înmatriculat la 

U.E.B.; să fie student/masterand al U.E.B. în momentul selecției; să fie absolvent cel puțin al 

primului an de studii în momentul începerii mobilității (pentru nivelul de licență); să nu fi beneficiat 

de un alt grant ERASMUS+ de studiu (în același ciclu de studiu), cu sau fără suport financiar la 

UEB sau la oricare altă universitate. 

Evaluarea selecției candidaților cadre didactice și a personalului nedidactic din cadrul UEB 

se va face după următoarele criterii: Certificatul de competență lingvistică (EN / FR / SP), 

Scrisoarea de intenție , Propunerea proiectului de activitate pentru mobilitate (STA/STT). Proiectul 

va cuprinde  trei propuneri privind modul în care beneficiarul va fructifica experiența dobândită în 

mobilitate în beneficiul Universității Ecologice din București, în general, și în beneficiul 

Programului Erasmus, în special. 



   

ATENTIE!!! 

Grantul ERASMUS+ nu este destinat sa acopere integral costurile șederii în străinătate. 

În cazul în care mobilitatea de studiu se efectuează în ultimul semestru de studiu, 

examenele de licență sau de dizertație trebuie susținute la Universitatea Ecologică din 

București. 

Aranjamentele de cazare în străinătate sunt de datoria bursierului ERASMUS+. 

STAGIU ERASMUS FĂRĂ FINANȚARE - "GRANT ZERO" 

Dacă există candidați care doresc să plece pe cont propriu (fără finanțare Erasmus), aceștia trebuie 

să participe la selecție și trebuie să se supună acelorași criterii de selecție. 

 

Dosarele se vor trimite la adresa de e-mail: erasmus@ueb.ro. 

 

Rezultatele selecției vor fi afișate NUMAI după validarea acestora de către Biroul 

ERASMUS+ al U.E.B. Contestațiile pot fi depuse în termen de maxim 24 de ore după afișarea 

rezultatelor selecției, la Biroul ERASMUS+ al U.E.B. Rezultatele finale vor fi afișate după 24 

de ore de la încheierea termenului de depunere a contestațiilor. 

 

 

Prorector, 

 

Antoniade-Ciprian ALEXANDRU 

conf. univ. dr. 

Coordonator program Erasmus+ UEB, 

 

Corina Florența POPESCU 

conf. univ. dr. 

 

 


