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
ERASMUS+ de studiu în țări UE și țări asociate, constând într-un interviu în
limbă străina.
Dosarele de candidatură pentru selecție trebuie să cuprindă formularul de
candidatură pentru mobilități de studiu Erasmus+, scrisoare de
intenție/motivație (redactată în limba străină), extras foaie matricolă cu toate
rezultatele academice anterioare candidaturii (pentru studenții din anul I nivel
Licență se ia în considerare media de admitere la programul de licență), 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).
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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În conformitate cu regulile programului, granturile alocate pe lună pentru
mobilitățile ERASMUS+ de studiu pentru studenți este de 600 euro pentru:
Danemarca, Finlanda, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Luxemburg, Norvegia,
Suedia, Elveția, Insulele Feroe, Marea Britanie, Austria, Belgia, Cipru, Franța,
Grecia, Germania, Italia, Malta, Olanda, Portugalia, Spania, Andora, Monaco,
San Marino, Statul Cetății Vaticanului și 540 euro pentru: Bulgaria, Cehia,
Croația, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia de Nord, Polonia, Serbia,
Slovacia, Slovenia, Turcia, Ungaria.
Pentru studenții cu oportunități reduse (cei care beneficiază de bursă socială,
sau se califică pentru a beneficia, cei de etnie romă, sau cei cu statut de refugiat),
în cazul în care au fost selectați pentru o mobilitate de studiu Erasmus, la
granturile de mai sus se mai adaugă 250 euro pe lună.
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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