UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE LITERE

Lansarea selectiei ERASMUS pentru anul universitar 2013-2014

Facultatea de Litere anunţă scoaterea la concurs a unui numar de 17 burse ERASMUS.
Exista şi 5 rezerve (cu posibilitatea de a deveni titulari prin retragerea unui titular sau
prin eventuala suplimentare ulterioară a numărului de burse alocate Facultăţii de Litere).
Studenţii sunt invitaţi să consulte lista de opţiuni din care îşi pot alege facultatea din
străinătate, în funcţie de profilul departamentului în care învaţă.
E important sa precizezați opţiunile voastre în ordinea descrescătoare a preferinţelor.
In principiu, limitati-vă la 5 opțiuni, pe care le veți trece pe o listă separată, care va fi
prima filă în dosarul de concurs. E bine să consultați site-urile universităţilor partenere
pentru a vă informa în privinţa programelor universitare, astfel încît să optați pentru acele
universități care oferă programe de studiu corespunzatoare traseului vostru academic.

PRECIZĂRI:
Există şi posibilitatea de a fi student Erasmus fără bursă („Beneficiar Erasmus
grant zero”) pentru cei care au posibilitatea să se autofinanţeze, cu condiţia să participe
la concurs şi să fie declarți eligibili conform criteriilor de selectie Erasmus. Aceste
locuri por fi ocupate în limita locurilor disponibile pentru anul academic 2013-2014
prezentate în lista universităților partenere.
● Pot candida studenţii integralişti din anii I, II, III, master şi doctorat, cu rezultate
bune în anul universitar anterior (cu media minimă 8 pentru ciclul de licenţă şi 9
pentru master si doctorat), care NU au mai beneficiat niciodată de un alt stagiu
Erasmus (cu sau fără suport financiar).
CRITERII GENERALE DE SELECŢIE:
●Să fie student / masterand / doctorand al Universităţii din Bucureşti (în momentul
selecţiei şi pe durata stagiului)
●Să fie cetăţean român (sunt eligibili şi cetăţenii români care au permis de rezidenţă
temporară sau permanentă eliberat de autorităţile române)
●Să NU fi beneficiat de un alt stagiu Erasmus, cu sau fără suport financiar
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Să fie INTEGRALIST (după sesiunea de examene din februarie 2013)
●Să depună la decanat dosarul de concurs complet
●Să se prezinte la interviul programat pe data de JOI 11 aprilie 2013, începând cu
ora 9,00. la Catedra de Teorie literară
● DOSARUL DE CONCURS trebuie să cuprindă:
● Lista cu opțiuni în ordinea descrescătoare a preferințelor
● Situaţia şcolară la zi, care va cuprinde doar disciplinele obligatorii, fără
facultative (după sesiunea de iarnă 2013) – se obţine de la secretariat.
Media şcolară pentru a fi eligibil este de minimum 8 pentru licenţă şi
9 pentru master și doctorat. Media şcolară trebuie să cuprindă
mediile şcolare ale anilor anteriori, inclusiv rezultatele semestrului I
al anului academic 2012-2013
● Curriculum Vitae (Format Europass) într-o limbă de circulaţie
internaţională (engleză, franceză sau germană), obligatoriu cu următoarele
date de contact: data naşterii, serie şi nr. C.I., CNP, adresa stabilă şi adresa
din Bucureşti, nr. de tel. personal, nr. de tel. al părinţilor, adresă de e-mail.
CV-ul trebuie să fie relevant pentru concurs (să cuprindă studiile,
participările la diverse manifestări ştiinţifice, stagiile de voluntariat etc.)
● Scrisoare de intenţie\de motivație redactată atît în limba româna cît și
într-o limbă de circulaţie internaţională (engleză, franceză sau germană),
care să cuprindă argumentele voastre personale pentru obţinerea unei
burse Erasmus
●Certificat de cunoaştere a limbii străine în care se desfăşoară cursurile la
universitatea-parteneră. TOŢI CANDIDAŢII TREBUIE SĂ
PREZINTE UN CERTIFICAT DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ
(inclusiv cei care urmează o limbă străină ca specialitate B).
Acest atestat/ certificat de cunoaştere a limbii străine în care se desfăşoară
cursurile la universitatea parteneră poate fi: certificat Cambridge, TOEFL,
DALF, diplomă eliberată de Centrul de Limbi Străine Ariel sau atestat
eliberat de Centrul de Limbi Străine (CLS) al Universităţii din
Bucureşti. Persoana de contact pentru obţinerea certificatului eliberat de
Centrul de Limbi Străine (CLS) este Maria Aldea. (aveți informatiile pe
site-ul facultatii si pe cel al universitatii)
● O recomandare (în limba română) din partea unui cadru didactic
universitar cu care ați lucrat la unul dintre cursuri / seminarii şi care
dorește să dea referinţe despre activitatea voastră academică.
● Copie xerox după actul de identitate.
● Pe dosar se vor scrie obligatoriu următoarele:
Numele şi prenumele
Secţia şi anul de studiu
Adresa e-mail
Numar de telefon
Facultățile partenere pentru care optați să efectuați sejurul Erasmus
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● Dosarele se vor depune LA DECANAT în perioada 1 – 10 aprilie,
program: luni − vineri, orele 11,00–14,00.
● Toţi candidaţii care au depus un DOSAR COMPLET vor susţine un interviu în faţa
Comisiei de Selecție Erasmus a Facultăţii de Litere, în data de JOI 11 aprilie, începînd
cu ora 9,00, la Catedra de Teoria Literaturii (etajul I, pe partea cu secretariatul).
Cei cu dosar incomplet vor fi respinși.
● Punctajul pe baza căruia se vor distribui bursele se va calcula astfel:
30 p – situaţie şcolară şi cunoştinţe de limbă străină
30 p – evaluarea dosarului
40 p – interviu
CALENDARUL CONCURSULUI

1aprilie -10 aprilie înscrierea si depunerea dosarelor la decanat
11 aprilie INTERVIUL
15 aprilie afișarea rezultatelor
16-18 aprilie depunerea eventualelor contestații
19 aprilie soluționarea contestatiilor
22 aprilie transmiterea rezultatelor Biroului Programe Comunitare în
vederea validării
25 aprilie AFIȘAREA REZULTATELOR FINALE

• CANDIDAŢII DECLARAŢI ADMIŞI (TITULARI , REZERVE, PRECUM ȘI
BURSIERII CU GRANT ERASMUS ZERO) ÎŞI VOR DEPUNE DOSARELE LA
BIROUL PROGRAME COMUNITARE, LA RECTORAT, PÎNĂ ÎN DATA DE 13
IUNIE 2013 Studenţii trebuie să verifice on-line dacă universităţile partenere nu au
un termen-limită de înscriere mai devreme de această dată. În acest caz, se vor
încadra în acel calendar și vor depune dosarul mai devreme.
PRECIZĂRI SUPLIMENTARE:
● Studenţii selectaţi din anul I vor pleca obligatoriu pe sem. II din anul II, cu
condiţia ca la finalul anului I să fie integralişti şi să prezinte adeverinţa de la facultate
care confirmă acest lucru la Biroul Programe Comunitare.

3

● Studenţii din ani terminali în momentul selecţiei vor pleca obligatoriu pe sem. II
din anul I de master / doctorat, cu condiţia admiterii la master / doctorat şi prezentarea
adeverinţei de la facultate care confirmă admiterea la Biroul Programe Comunitare.
Rezervele trebuie să pregătească dosarul de aplicație pentru plecare pe sem. II, pentru ca
în cazul în care vor fi fonduri suficiente sau se vor elibera locuri, sa fie timp suficient
pentru indeplinirea formalitatilor necesare pentru a deveni titulari de grant.
Doctoranzii beneficiari de burse finanţate din fonduri structurale NU pot beneficia
de burse Erasmus (evitarea dublei finanţări din fonduri europene).

ATENŢIE !
• Bursa ERASMUS nu acoperă integral costurile şederii în străinătate (finanţarea este
asigurata pentru maxim 4 luni, si este în valoare de minimum 300 EURO/lună).
• Bursa ERASMUS este destinată unui stagiu de studiu, finalizat cu examene (ale căror
rezultate sunt recunoscute la întoarcere), însă examenele de licenţă, disertaţie sau doctorat
trebuie susţinute la Universitatea din Bucureşti.
• Aranjamentele de cazare în străinătate şi de viză îi revin bursierului ERASMUS.

• JOI, 28 martie 2013, la ora 10.00, în SALA DE CONSILIU a Facultăţii de
Litere, Responsabilul Erasmus al facultăţii vă stă la dispoziție, dacă aveți
nelămuriri referitoare la constituirea dosarului de concurs şi a interviului
de selecţie
Responsabil Erasmus al Facultăţii de Litere: Lect. univ. dr. Lucia Ofrim
lucia.ofrim@gmail.com

consultații în fiecare luni intre orele 18-19 Catedra de Comunicare (etaj 4)

SUCCES !
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