Anun de selec ie a candida ilor pentru mobilit i
universitare Erasmus+, anul academic 2022-2023
Programul de finan are ERASMUS+
Universitatea Ecologic
din Bucure ti anunt
desfă urarea
concursului de selec ie a candidaț
cadrul programului
de finan are ERASMUS+ pentru mobilit i universitare pentru
studen i i mobilități pentru cadre didactice i personal nedidactic, la
universit ile i institu iile partenere.
Selec ia candida ilor pentru mobilit ile universitare Erasmus+ pentru
anul academic 2022-2023
ile studen e ti
s u u ș de plasament i mobilit ile STA/STT.
Selec ia va presupune:
1. Depunerea dosarelor de candidatur
2022

în data de 29 aprilie

2. Anun area dosarelor eligibile: 2 mai 2022
3. Examenul de selectie a candida ilor: 3 mai 2022, ora 11:00
(interviu online)
4. Comunicarea rezultatelor examenului de selec ie a candida ilor: 4
mai 2022
5. Depunerea contesta iilor: 5 mai 2022
6. Anun area rezultatelor finale: 6 mai 2022

Evaluarea candidaților studenți se va face pe baza următoarelor
documente:
- Formularul de solicitare a unui grant Erasmus+ de studiu (descarca
formularul) sau de plasament (descarca formularul)
- Fotocopie a CI/BI;
- Curriculum Vitae format Europass în limba romana și în una dintre
limbile internaționale (EN / FR / SP)
- Adeverința de student (aceasta atesta plata la zi a taxei de studiu) pentru mobilitățile de studiu, aceasta trebuie să certifice faptul că
studentul este integralist pe anul precedent mobilității
- Scrisoare de recomandare din partea a doua cadre didactice din
Facultatea la care este înmatriculat studentul (una dintre recomandari
trebuie sa fie din partea Decanului Facultății sau a Directorului de
Departament).
- Declarație de acord studenți Erasmus+ (descarca formularul)
- Declaratie a studentului ca nu a beneficiat în trecut, în acelasi ciclu
de studiu, de o altă bursă de studiu sau de practică (în funcție de tipul
de bursă pe care o solicită în prezent) (descarca formularul)
- Nota obținuta la examenul de selecție (proba orala)

MENȚIUNI IMPORTANTE:
1. Dosarele incomplete vor fi respinse.
2. Dupa selecție, candidații declarați admiși au obligația să facă toate
demersurile pentru finalizarea procedurilor necesare, înainte de
termenul limită stabilit pentru înscriere dat de universitățile partenere
și totodată să finalizeze documentele impuse de solicitările și
condițiile legale și academice în vederea realizării mobilității.

Concursul de selecție constă în participarea la un interviu online.
Rezultatele selecției vor fi afisate NUMAI dupa validarea acestora de
către Biroul ERASMUS+ al U.E.B. Contestațiile pot fi depuse in
termen de maxim 24 de ore dupa afișarea rezultatelor selecției, adresa
de e-mail erasmus@ueb.ro. Rezultatele finale vor fi afisate dupa 24 de
ore de la încheierea termenului de depunere a contestațiilor.

Criterii generale de eligibilitate și selecție pentru candidații la
mobilități de studiu:
- să fie cetațean român sau cetățeanul altei tari, înmatriculat la U.E.B.;
- să fie student/masterand al U.E.B. in momentul selectiei;
- să fie integralist dupa ultima sesiune de examene (fara nicio
restanta)
- să nu fi beneficiat de un alt grant ERASMUS+ de studiu (in acelasi
ciclu de studiu), cu sau fara suport financiar la UEB sau la oricare altă
universitate;

În cazul în care la examenul de selecție vor exista candidați care obțin
același număr de puncte, diferențierea se va face în funcție de media
generală a anului precedent plecării în mobilitate.

Criterii generale de eligibilitate si selectie pentru candidatii la
mobilitati de plasament (studenti sau proaspat absolventi):
- sa fie cetatean roman sau cetateanul altei tari, inmatriculat la U.E.B.;
- sa fie student/masterand al U.E.B. in momentul selectiei;
- sa fie absolvent cel putin al primului an de studii in momentul
inceperii mobilitatii (pentru nivelul de licenta);
- sa nu fi beneficiat de un alt grant ERASMUS+ de studiu (în același
ciclu de studiu), cu sau fara suport financiar la UEB sau la oricare alta
universitate;

ATENȚIE!!!
Grantul ERASMUS+ nu este destinat să acopere integral costurile
șederii în străinătate.
În cazul în care mobilitatea de studiu se efectueaza în ultimul
semestru de studiu, examenele de licență sau de dizertație se vor
susț la Universitatea Ecologica din Bucuresti.
Aranjamentele de cazare în strainatate sunt de datoria bursierului
ERASMUS+.

STAGIU ERASMUS FĂRĂ FINANȚARE - "GRANT ZERO"
Daca există candidați care doresc să plece pe cont propriu (fără
finanțare Erasmus), aceștia trebuie să participe la selecție și trebuie să
se supuna acelorași criterii de selecție.

Evaluarea selec iei candida ilor cadre didactice i a personalului
nedidactic din cadrul UEB se va face dup urm toarele criterii:
- Certificatul de competen

lingvistic (EN / FR / SP),

- Scrisoarea de inten ie,
-
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Dosarele se vor trimite la adresa de e-mail: erasmus@ueb.ro.
Rezultatele selectiei vor fi afisate NUMAI dupa validarea acestora de
catre Biroul ERASMUS+ al U.E.B.
Contestațiile se vor trimite la adresa de e-mail erasmus@ueb.ro, in
termen de maxim 24 de ore dupa a u ț
rezultatelor selecției.
Rezultatele finale vor fi afișate dupa 24 de ore de la încheierea
termenului de depunere a contestațiilor.

