
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 partenere 

Nr.
Crt. 

Instituţii de învăţământ superior care au 

semnat acorduri bilaterale cu Universitatea 

din Craiova, Facultatea de Ştiinţe, 

Departamentul de Chimie. 

Ciclu 
de 

studii 

Perioade de mobilitate pentru 
studenţi 

Mobilitate pentru 
studii 

Mobilitate 
pentru 
stagiu 
practic 1 Ecole Nationale Supérieure de Chimie de 

Lille 
Limba straină: franceza (şi engleza pentru 

stagiu de plasament). 

1, 2 
3 studenţi 

(30 de luni) 
2 x 5 luni 

2 Ecole Nationale Supérieure de Chimie de 
Montpellier 
Limba straină: franceza (şi engleza pentru 

stagiu de plasament). 

2 
2 studenţi x 5 luni 

sau 
1 student x 10 luni 

2 x 5 luni 

3 Manisa Celal Bayar University 
Limba straină: engleza, turca 1,2,3 2 studenţi x 5 luni 

Doar prin 
acord 

individual 

4 Universidade de Aveiro 
Limba straină: engleza, portugheza 1 1 student x 5 luni 

Nu/ Doar prin 
acord 

individual 

5 Institut National Polytechnique de 
Toulouse 

Limba straină: franceza 
1,2 

2 studenţi x 5 luni 
(10 luni) 

- 

6 Technische Universitat Wien 
Limba straină: germana, engleza 1,2 

2 studenţi x 5 luni 
sau 

1 student x 10 luni 
- 

7 Université d'Orléans 
Institut universitaire d'Orléans (IUT’O) 
franceza (şi engleza pentru stagiu de 
plasament). 

1 2 studenţi x 6 luni  

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 școlară. 

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

 

 Evaluarea 

Se va face în data de 16 octombrie 2018, ora 10
00

, în sala BB 210 şi constă într-un 

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

într-o limbă de circulaţie internaţională. 

09.10.2018 

Responsabil program Erasmus,  

Lect. dr. Cătălina IONESCU   


