
Selecții la nivelul fiecărei facultăți pentru mobilități de studii Erasmus+ 

în cadrul universităților partenere ale UB (în afara Alianței CIVIS) 

 

Selecția pentru mobilități de studii ERASMUS+ în cadrul universităților partenere (în afara 

Alianței CIVIS) pentru anul academic 2023 – 2024 are loc în Facultatea de Fizică în perioada 

27.03 – 26.04.2023. 

Documentele necesare selecției pentru mobilități se vor depune în format electronic la 

adresele de e-mail secretariat@fizica.unibuc.ro, sorina.iftimie@unibuc.ro și 

sorina.iftimie@fizica.unibuc.ro până la data de 20.04.2023, orele 24.00.  

Interviul pentru selecția candidaților pentru mobilitățile Erasmus+ pentru anul academic 2023-

2024 va avea loc în format on-line, în data de 21.04.2023, începând cu orele 11.00. 

Fiecare candidat va primi un link de conectare, conform unui program ce va fi anuțat.  

Eventualele contestații se vor depune, în format online, la adresele de e-mail 

secretariat@fizica.unibuc.ro, sorina.iftimie@unibuc.ro și sorina.iftimie@fizica.unibuc.ro până 

luni 24.04.2023, orele 24.00.  

Rezultatele finale ale selecției pentru mobilități Erasmus+ pentru anul academic 2023-2024 vor 

fi anunțate până la data de 26.04.2023.  

Lista destinațiilor disponibile și locurile finanțate alocate fiecărei facultăți se află AICI 

(https://drive.google.com/drive/folders/1QVd8r3O31qb8Rjxy2wawjEriZcZDKl9n?usp=share_link). 

Criterii generale de selecție Erasmus+: 

• Calitate de student/masterand/doctorand al UB (cursuri zi) la momentul selecției și pe 

durata mobilității Erasmus+, 

• promovarea unui test de limbă străină / să aibă cunoștințe lingvistice într-o limbă străină/ 

certificat de competență lingvistică, nivel minim B2; 

• prezentarea unei scrisori de intenție / de motivație într-o limbă străină; 

• prezentarea unui Plan al programului de studiu pentru fiecare destinație pentru care optează 

candidatul; 

• prezentarea unui Curriculum Vitae (obligatoriu în format Europass), într-o limbă străină. 
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Precizări privind finanțarea ERASMUS+: 

- Se acordă pentru minim 3 luni de stagiu în format fizic, minim 90 de zile de la ziua 
înregistrării la universitatea gazdă și până la data de finalizare a examenelor (conform 
datelor confirmate de universitatea gazdă) și maxim finalul semestrului din universitatea 
gazdă.  

- Se poate acorda doar în cazul mobilităților fizice în țara gazdă (cu deplasare în țara 
gazdă). 

- În cazul în care instituția gazdă oferă cursurile în format online, prezența fizică în țara 
gazdă pe toată durata mobilității este o condiție obligatorie de finanțare și de 
recunoaștere oficială a mobilității Erasmus+. 

- Un student poate beneficia de grant ERASMUS+ pe durata fiecărui ciclu de studii (până 
la maxim 12 de luni de stagiu/ciclu de studii).  

Nivelul grantului ERASMUS+ lunar*, stabilit la nivel național pentru a.a. 2023-2024 este: 

Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Grecia, Germania, Finlanda, Franţa, Italia, 
Olanda, Portugalia, Spania, Suedia 

600 
€/lună  

Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia de Nord, Polonia, 
Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia 

540 
€/lună  

*luna este calculată la 30 de zile 

 

Facultatea de Fizică are repartizate 12 locuri pentru mobilități Erasmus+ pentru anul academic 
2023-2024. 

 

 
 


