
 

 

Selecție pentru stagii de mobilități de practică  

pentru studenți ERASMUS 2019 - 2020 

 

Universitatea din București a decis în Biroul Executiv al Consiliului de Administrație din 24 

iunie 2019 lansarea selecției pentru stagii de mobilități pentru stagii de practică în 

cadrul Programului ERASMUS, ce se vor derula în perioada iulie 2019 – 30 mai 2020, cu 

finanțare din fonduri ERASMUS 2018 – 2019, capitolul SMP (student mobility for placement), 

pentru un număr de 100 mobilități, cu un total de finanțare de 216.000 EURO. 

 

Numărul de locuri rămase libere după această rundă de selecție vor fi scoase din nou 

la concurs în runda din luna octombrie 2019. 

 

Selecția pentru aceste mobilități va avea lor la nivel central, la Biroul Erasmus+ al UB, 

nu la nivelul fiecărei facultăți, de catre o Comisie Centrala de selectie.     

 

Candidații pot depune la Biroul ERASMUS+ al UB până la data de 4 iulie 2019 (ora 

13:00) dosarele pentru selecție, respectiv :  

 

 Curiculum vitae, format Europass, într-o limbă străină, 

 Atestat de cunoaștere a unei limbi străine (copie) – recomandat nivel minim B2, 

 Carnet de student, vizat de facultatea UB pentru anul academic 2018-2019, 

 Scrisoare de motivație, într-o limbă străină, 

 Plan de activități de practică pe durata stagiului Erasmus (care să conțină activitățile 

propuse a se desfășura în instituția gazdă) – se completează formularul Learning 

Agreement for Traineeship în 2 exemplare, semnate doar la nivel de facultate din 

UB. (descarcă Learning Agreement for traineeships 2018-2019), 

 Scrisoarea de acceptare pentru perioada stagiului de formare Erasmus, semnată de 

instituția gazdă (opțional; reprezintă un plus la punctaj).  

  Copie după cartea de identitate.     

 Recomandare din partea conducătorului de lucrare de licență/dizertație/doctorat care 

să conțină acordul pentru respectivul stagiul de practică Erasmus (opțional, reprezintă 

un plus la punctaj).  

Informatiile sunt disponibile la adresa https://unibuc.ro/international/programul-

erasmus/studenti-erasmus-stagii-de-practica/.  

https://www.unibuc.ro/wp-content/uploads/sites/7/2018/05/Learning-Agreement-for-traineeships-2017-2018.doc
https://unibuc.ro/international/programul-erasmus/studenti-erasmus-stagii-de-practica/
https://unibuc.ro/international/programul-erasmus/studenti-erasmus-stagii-de-practica/

