
GHIDUL APLICANTULUI 

Criterii de eligibilitate 
 Să fie student la licenţă/master/doctorat în cadrul Universităţii din Craiova. 
 Să fie absolvent a cel puţin un an din ciclul de licenţă pentru mobilităţile de 

studii (la momentul plecării în mobilitate). 

 Perioada de mobilitate nu trebuie să depăşească 12 luni pentru fiecare ciclu de 

învăţământ, dacă a beneficiat de alt stagiu Erasmus de studii sau plasament. 

 Să promoveze un test de limbă străină. 
 
Criterii generale de selecţie 

 Să aibă rezultate academice bune în anul universitar anterior. 
 Depunerea unui dosar de candidatură, respectând termenele limită. 

 Participarea la un interviu. 
 

 Oportunităţile de mobilitate şi universităţile 

Notă: în cazul stagiilor de studii, va avea loc echivalarea creditelor obţinute la universitatea 

parteneră. 



Finanţarea în Programul ERASMUS+ 
 Grantul Erasmus va fi de 500/450 de euro/lună pentru mobilităţi de studii, iar 

studenţii beneficiari de bursă socială vor primi, în plus, 200 de euro/lună la 

grantul de 500/450 de euro/lună. 

 Grantul Erasmus va fi de 700/650 de euro/lună pentru mobilităţile de plasament. 
 
Dosarul de candidatură va cuprinde: 

 Curriculum Vitae (într-o limbă străină adecvată, potrivit tabelului anterior). 

 Declaraţie pe proprie răspundere a studentului că perioada de mobilitate Erasmus 

pentru care aplică nu va depăşi 12 luni de mobilitate pentru fiecare ciclu de studii 

(se va ţine cont de toate mobilităţile Erasmus efectuate de student până în 

prezent). 

 Scrisoare de intenţie (într-o limbă străină adecvată, potrivit tabelului anterior). 

 În cazul în care studenţii au un certificat de competenţă lingvistică, acesta va fi 

ataşat la dosarul de candidatură. 

 Situaţia şcolară. 

 O listă cu universităţile partenere unde doresc să efectueze mobilitatea Erasmus. 
 
Evaluarea 

Se va face în  data de 29  octombrie  2020,  ora 10
00

,  on-line  şi  constă  într-un 

interviu având ca tematică noţiuni fundamentale de chimie, comunicarea cu membrii comisiei 

într-o limbă de circulaţie internaţională. 
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