Lansarea selecției ERASMUS pentru anul universitar 2016-2017
28 martie - 15 aprilie: depunerea dosarelor la secretariat
18 aprilie: interviul, la Catedra de Limbă Română , începând cu ora 16
22-25 aprilie: afișarea rezultatelor finale
Facultatea de Litere anunţă scoaterea la concurs a unui numar de 15 de burse
ERASMUS. În funcţie de punctajul obţinut, vor exista și rezerve (cu posibilitatea de a
deveni titulari prin retragerea unui titular sau în cazul suplimentării ulterioare 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 funcție de profilul departamentului la care sunt înscriși. E
important să precizezați opțiunile dumneavoastră în ordinea descrescătoare a
preferințelor. (În principiu, limitaţi-vă la 5 opțiuni, pe care le veţi trece pe o listă, prima
filă din dosarul de concurs. E important să consultaţi site-urile universităţilor
partenere pentru a vă informa în privinţa programelor universitare, astfel încât să
optaţi pentru facultăţile care oferă programe de studiu corespunzătoare traseului
vostru academic.)

PRECIZĂRI
1. Există și 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 declaraţi eligibili conform criteriilor de selecţie
ERASMUS. Aceste granturi por fi ocupate în limita locurilor disponibile pentru anul
academic 2016-2017 prezentate în lista universităţilor partenere.
2. Pot candida studenții integralişti din anii I, II, III, master şi doctorat, cu rezultate
bune în anul universitar anterior (cu media minimă 8 pentru ciclul de licență şi 9
pentru master și doctorat), care anterior NU au beneficiat de alt stagiu ERASMUS în
cadrul nivelului de studiu pentru care candidează (licență, master sau doctorat), cu
sau fără suport financiar. (De exemplu, un student care a avut în anii anteriori o
bursă ERASMUS în perioada anilor de licenţă poate candida pentru o altă busă
ERASMUS în momentul în care este masterand.)
3. Studenţii din anul I în momentul selecţiei vor pleca obligatoriu pe sem. II din anul II,
cu condiţia ca la finalul anului I să fie integraliști (fără restanţe) și să prezinte la Biroul
Programe Comunitare (BPC) al Universităţii o adeverinţă de la facultate care să
confirme acest lucru.
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Studenţii din ani terminali în momentul selecţiei vor pleca obligatoriu pe sem. II din anul
I de master, cu condiţia admiterii la master și prezentarea la BPC a adeverinţei de la
facultate care confirmă admiterea.
Rezervele trebuie să pregătească dosarul pentru plecare obligatoriu pe sem. II, în cazul
în care vor fi fonduri suficiente, devenind titulari de grant.
4. Nivelul lunar al grantului ERASMUS, stabilit la nivel naţional de către Agenţia
Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei și Formării Profesionale
(ANPCDEFP) pentru 2016 - 2017, este:
500 € / lună pentru Austria, Danemarca, Finlanda, Franţa, Italia, Norvegia, Suedia, UK,
Belgia, Croatia, Republica Cehă, Cipru, Germania, Grecia, Olanda, Portugalia, Slovenia,
Spania, Turcia
450 € / lună pentru Bulgaria, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Malta
Finanţarea ERASMUS este pentru 4 luni de stagiu și nu este destinată acoperii tuturor
cheltuielilor din străinătate.
5. Dacă rezervele doresc să plece fără finanţare ERASMUS ("grant zero"), acest
lucru este posibil. Rezervele trebuie să pregătească dosarul de aplicaţie pentru a pleca
cu bursa ERASMUS pe sem. II, pentru ca, în cazul în care vor fi fonduri suficiente sau
se vor elibera locuri, să fie timp suficient pentru îndeplinirea formalităţilor necesare
pentru a deveni titulari de grant.
7. Doctoranzii cu burse finanţate din fonduri structurale NU pot beneficia de burse
ERASMUS (evitarea dublei finanţări din fonduri europene).
8. Bursa ERASMUS are scopul 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.
9. Aranjamentele de cazare în străinătate şi de viză îi revin bursierului ERASMUS.

CRITERII GENERALE DE SELECȚIE
●Să fie student/masterand/doctorand al Universităţii din Bucureşti (în momentul
selecţiei şi pe durata stagiului).
●Să NU fi beneficiat de un alt stagiu ERASMUS, cu sau fără suport financiar în nivelul de
studii pentru care candidează.
●Să fie INTEGRALIST (după sesiunea de examene din februarie 2015).
● Să aibă media școlară de minimum 8 pentru licenţă, 9 pentru master și doctorat.
●Să depună la decanat dosarul de concurs complet până cel târziu la data de 15 aprilie
2016.
●Să se prezinte la interviul din data de 15 aprilie 2016.
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DOSARUL DE CONCURS trebuie să cuprindă:
1. Lista cu opțiuni privind destinația, în ordinea descrescătoare a preferinţelor. Lista
destinaţiilor disponibile și a locurilor finanţate alocate fiecărei facultăţi poate fi
consultată și la adresa http://www.unibuc.ro/n/organizare/erasmus/sele-eras-mobistud/.
2. Situația şcolară la zi, care va cuprinde doar disciplinele obligatorii, fără notele la
cursurile facultative (după sesiunea de iarnă 2016) – se obţine de la secretariat.
Media şcolară minimă pentru a fi eligibil este 8, pentru licență, respectiv 9, pentru
master și doctorat. Media şcolară trebuie să cuprindă mediile şcolare ale anilor
anteriori, inclusiv rezultatele semestrului I al anului academic 2015-2016.
3. Curriculum Vitae (obligatoriu în format Europass) într-o limbă de circulaţie
internaţională (engleză, franceză sau germană), care trebuie să conţină următoarele
date: 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.)
4. Scrisoare de intenție redactată atât în limba româna, cât și într-o limbă de circulaţie
internaţională (engleză, franceză sau germană), care să cuprindă argumentele
personale pentru obţinerea unei burse ERASMUS.
5. Certificat de cunoaştere a limbii străine în care se desfăşoară cursurile la
universitatea-parteneră. TOȚI CANDIDAȚII TREBUIE SĂ PREZINTE UN CERTIFICAT DE
COMPETENȚĂ 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 Universității din Bucureşti. Persoana de contact pentru obţinerea
certificatului eliberat de Centrul de Limbi Străine (CLS) este Maria Aldea (informaţii pe
site-ul Universităţii; telefon de contact: 021 312 54 54; program cu publicul: 8 - 13).
6. O recomandare (în limba română) din partea unui cadru didactic universitar cu care
aţi lucrat la unul dintre cursuri/seminarii şi care dorește să dea referinţe despre
activitatea voastră academică.
7. Copie după actul de identitate.
Pe coperta dosarului trebuie precizate următoarele informații: numele şi prenumele,
secţia şi anul de studiu, adresa de e-mail, numărul de telefon, facultăţile partenere
pentru care optaţi să efectuaţi stagiul ERASMUS
Dosarele se vor depune LA SECRETARIAT, la doamna Monica Ratcu, în perioada
anunțată, în timpul orarului obișnuit al secretariatului.
Toţi candidaţii care au depus un DOSAR COMPLET vor susţine un interviu în faţa
Comisiei de Selecţie ERASMUSa Facultăţii de Litere. Dosarele incomplete sunt
eliminate din concurs.
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PUNCTAJUL FINAL PE BAZA CĂRUIA SE VOR DISTRIBUI BURSELE SE VA CALCULA
ASTFEL:
10% – situaţie şcolară
20% – cunoştinţe de limbă străină
30 % – evaluarea dosarului
40 % – interviu

CALENDARUL CONCURSULUI
22 martie - 15 aprilie: depunerea dosarelor la secretariat
18 aprilie: interviul, la Catedra de Limbă Română , începând cu ora 16:00
18 aprilie: afișarea rezultatelor selecţiei
19 aprilie: depunerea eventualelor contestaţii
20 aprilie: soluţionarea contestaţiilor
21 aprilie: transmiterea rezultatelor către Biroul Programe Comunitare în
vederea validării
22-25 aprilie: afișarea rezultatelor finale
Comisia de Selecție ERASMUS a Facultăţii de Litere este formată din:
Președinte: Conf. univ. dr. Camelia Ușurelu
Membrii: Prof. univ. dr. Andra Vasilescu
Lect. univ. dr. Cristina Bogdan
Candidaţii declaraţi admişi (titulari, rezerve, precum și bursierii cu grant ERASMUS
zero) îşi vor depune dosarele la Biroul Programe Comunitare, la Rectorat, până cel
târziu la data de 2 iunie 2015. Studenţii trebuie să verifice online dacă universităţile
partenere nu au un termen-limită de înscriere mai devreme de această dată. În
acest caz, se vor încadra în acel termen și vor depune dosarul mai devreme.
Dacă aveţi nelămuriri, responsabilul ERASMUS al Facultăţii de Litere, lector univ. dr. dr.
Cătălin D. Constantin vă stă la dispoziţie (de.constantin@yahoo.com).

4/4

5/4

