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SELECȚIE STUDENȚI PENTRU MOBILITĂȚI 
ERASMUS+, ANUL UNIVERSITAR 2023-2024 

 

În data de 27 martie 2023, ora 14:00, online, pe platforma Google 
Meet, se va desfășura concursul de selecție a candidaților în vederea 
atribuirii de granturi ERASMUS+ de studiu în țări UE și ESAYEP-SEE, 
constând într-un interviu în limbă străină.  

Dosarele de candidatură pentru selecție trebuie să cuprindă: 

- formular de eligibilitate și înscriere, cu precizarea opțiunilor (Anexa 
2); 

- scrisoare de intenție (redactată în limba engleză sau în limba străină în 
care se vor efectua studiile la prima opțiune exprimată); 

- copie carte de identitate;  
- adeverință de student; 
- curriculum vitae (tehnoredactat în limba engleză sau în limba străină în 

care se vor efectua studiile la prima opțiune exprimată); 
- documente care atestă rezultatele academice anterioare: adeverință, 

situația școlară sau supliment la diplomă de la secretariatul facultății cu 
media generală a anilor anteriori (minim 6). Pentru studenții din anul I de 
la licență se ia în considerare media primului semestru absolvit, pentru 
studenții din ciclul de master și doctorat se ia în calcul media generală de 
absolvire a programului de studii anterior încheiat; 

- document care atestă rezultatele testului de limbă străină 1  (probă 
scrisă sau orală, cu caracter eliminatoriu). Sunt scutiți de acest test 
studenții care prezintă un certificat/atestat de limbă străină, emis de 
instituții autorizate, cu nivel minim B1, sau aceia care urmează programe 
de studii predate în limbi străine. 

- alte documente opționale relevante pentru mobilitatea solicitată 

 
1 Studenții care nu dețin o astfel de certificare se pot înscrie pentru testare la Centrul de Limbi 
străine din cadrul Facultății de Litere și Arte. Data limită înscrieri pentru testarea lingvistică: 
12 martie 2023. Înscrierile se fac la link-ul: https://forms.gle/smCcHicbnBLJFz7LA. Data 
susținerii testării lingvistice: 14 martie 2023, ora 14:00, la sediul Facultății de Litere și Arte. 
 



 

 

Ministerul Educaţiei 
 Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

 
Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane 

 
 

precum certificate lingvistice privind alte limbi, atestate profesionale, 
diplome, certificate, atestări privind rezultatele cercetării științifice 
studențești, practici, participări la proiecte extracurriculare etc. 

 
Documentele pentru mobilitățile Erasmus+ UE se vor încărca în perioada 
22-24 martie 2023, în  formularul disponibil la link-ul:  
https://forms.gle/iQtYaqKmCZ4o1n7a6 
 
Documentele pentru mobilitățile Erasmus+ ESAYEP-SEE se vor încărca 
22-24 martie 2023, în  formularul disponibil la link-ul:  
https://forms.gle/Pk9eaygiXwC2X9bv7 
 

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.  

În conformitate cu regulile Programului, granturile alocate pe lună 
pentru mobilitățile ERASMUS+ de studiu pentru studenți în țările UE 
este de 600 euro pentru: Danemarca, Finlanda, Irlanda, Islanda, 
Liechtenstein, Luxemburg, Norvegia, Suedia, țări partenere (regiunea 
14): Elveția, Insulele Feroe, Marea Britanie, Austria, Belgia, Cipru, 
Franța, Grecia, Germania, Italia, Malta, Olanda, Portugalia, Spania țări 
partenere (regiunea 5): 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. 

În conformitate cu regulile Programului ESAYEP-SEE, pentru 
studenții care efectuează o mobilitate de studiu ESAYEP-SEE, grantul 
lunar este: 1200 EUR/lună. 

Pentru costurile de transport se vor utiliza următoarele rate: 
Volda University College, Norvegia 360 EUR 

University College of Southeast Norvegia 275 EUR 
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University of Agder, Norvegia 275 EUR 

University of Liechtenstein, Liechtenstein 275 EUR 

University of Iceland, Islanda 530 EUR 

În cazul mobilităților în țările UE, pentru studenții care beneficiază 
de bursă socială sau se califică pentru a beneficia conform Ordinului 
MEN 3392/2017, Art. 6, paragraful 2, cei de etnie romă sau cei cu 
statut de refugiat, care efectuează o mobilitate de studiu, la granturile 
pentru sprijinul individual se adaugă suma suplimentară („top-up”) de 
250 EUR/lună. 

În cazul mobilităților în țările ESAYEP-SEE, candidații de etnie 
romă sau cei cu nevoi speciale vor beneficia de puncte de prioritate 
adiționale, valorând 20% din scorul maxim posibil; de asemenea, vor 
beneficia de aceeași prioritate cei care sunt implicați în derularea unui 
proiect care are ca scop îmbunătățirea condițiilor de viață (educaţie, 
sănătate, etc) ale populației de etnie romă și a căror mobilitate se 
efectuează în legătură cu acest proiect. Studenţii cu nevoi speciale pot 
solicita un grant suplimentar, după ce au fost selectaţi pentru 
efectuarea mobilităţii. Suportul financiar pentru studenţii cu nevoi 
speciale (inclusiv costuri pentru persoană însoţitoare) trebuie motivat 
într-o scrisoare oficială adresată Operatorului de Program. Această 
notificare va fi însoţită de documente justificative: cererea studentului 
prin care solicita suplimentarea grantului; declaraţia persoanei 
însoţitoare privind costuri adiţionale – dacă este cazul; documente 
medicale care să justifice nevoile speciale ale studentului. Menționăm 
că mobilitățile studenților selectați în cadrul acestui apel se vor 
putea desfășura doar în semestrul I al anului academic 2023/2024.   

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 
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din 8 februarie 2012 pentru aprobarea Metodologiei de 
recunoaștere a perioadelor de studii efectuate în străinătate.  

 
CALENDARUL PROCESULUI  DE SELECȚIE 
 
Etapa I: 9–21 martie 2023 – diseminarea oportunităților de studiu oferite de Programul 
ESAYEP-SEE  
  * Data limită înscrieri pentru testarea lingvistică: 12 martie 2023. 
 Înscrierile se fac la link-ul: https://forms.gle/smCcHicbnBLJFz7LA  
  * Data susținerii testării lingvistice: 14 martie 2023, ora 14:00, la sediul Facultății de 
Litere și Arte. 
ATENȚIE: testarea lingvistică este necesară DOAR pentru studenții care NU dețin deja un 
certificat de limbă de nivel minim B1 sau care nu sunt înscriți la un program de stidiu în limba 
engleză. 
Etapa II: 22–24 martie 2023 – transmiterea electronică a dosarelor de candidatură la 
Facultatea de origine 
Etapa III: 27- 28 martie 2023 – organizarea interviurilor de selecție  
Etapa IV: 29 martie 2023 –afișarea rezultatelor selecției 
Etapa V: 30 martie 2023 - depunerea contestațiilor 
Etapa VI: 31 martie 2023 - afişarea rezultatelor după soluționarea contestaţiilor în termenul 
legal. 
 
 

Afișat astăzi, 10.03.2023 

 

Lect. univ. dr. Anamaria TUDORIE  

Coordonator Erasmus+ 


