Ministerul Educaţiei
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane

SELECȚIE STUDENȚI PENTRU MOBILITĂȚI
ERASMUS+, ANUL UNIVERSITAR 2022-2023,
SEMESTRUL II
În data de 3 noiembrie 2022, ora 14:00, în sala 35 (la sediul decanatului
Facultății de Științe Socio-Umane, Bulevardul Victoriei, nr. 5-7), se va
desfășura concursul de selecție a candidaților în vederea atribuirii de granturi
de mobilități ale Programului de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenorialul
Tinerilor (ESAYEP), 2014-2021, finanțat prin Mecanismul Financiar al
Spațiului Economic European (SEE).
Dosarele de candidatură pentru selecție trebuie să cuprindă formularul de
candidatură, scrisoare de intenție/motivație (redactată în limba străină), extras
foaie matricolă cu toate rezultatele academice anterioare candidaturii, CV de
tip Europass (redactată în limba străină), atestat de limbă care să certifice
cunoașterea limbii în care studentul va urma cursurile la universitatea gazdă
(certificat internațional/examen lingvistic obținut la BAC)1 și alte documente
relevante pentru mobilitatea solicitată (ex. atestate profesionale, diplome,
certificate, participări la proiecte extracurriculare – în fotocopie, scrisori de
recomandare de la cadre didactice – în original).
În vederea obținerii unui grant studentul trebuie să fie înmatriculat la
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, să fie integralist, să aibă rezultate
academice bune, să aibă competențe lingvistice bune.

1

În cazul în care candidatul nu deține un certificat lingvistic, Centrul de Limbi Străine al Facultății de
Litere și Arte va efectua evaluarea lingvistică pentru limbile engleză, franceză și germană în data de 25
octombrie 2022. Perioada de înscriere pentru testarea lingvistică: 17-21 octombrie, prin transmiterea
cererii tip la email: centru.limbistraine@ulbsibiu.ro. Detaliile privind programarea (ora și sala) vor fi
transmise prin email solicitantului.
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Candidații de etnie romă sau cei cu nevoi speciale vor beneficia de puncte de
prioritate suplimentare, valorând 20% din scorul maxim posibil. Vor beneficia
de prioritate și cei care sunt implicați într-un proiect care are ca scop
îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației rome și mobilitatea se
desfășoară în legătură cu acest proiect.
Termenul limită pentru realizarea mobilităților ESAYEP-SEE este 31.07.2023.
În conformitate cu regulile programului, granturile alocate pe lună pentru
studenții care efectuează o mobilitate ESAYEP-SEE este de 1.200, plus cost
transport, după cum urmează: Volda University College – 360 euro, MF
Norwegian School of Theology – 275 euro.
Studenții cu nevoie speciale pot solicita un grant suplimentar, după ce au fost
selectați pentru obținerea mobilității.
La revenirea în țară, rezultatele examenelor susținute în străinătate și creditele
obținute se vor echivala în conformitate Ordinul Ministrului Educației,
Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3223 din 8 februarie 2012 pentru
aprobarea Metodologiei de recunoaștere a perioadelor de studii efectuate
în străinătate.
Dosarele de concurs se vor depune și înregistra la secretariatul decanatului
Facultății de Științe Socio-Umane până vineri, 28 octombrie, ora 15:00.

Afișat astăzi, 14.10.2022
Lect.univ.dr. Anamaria TUDORIE
Coordonator Erasmus+
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