
Mobilităţi ERASMUS+

FACULTATEA DE ȘTIINȚE

Erasmus+ schimbă vieţi, deschide minţi



Ce fel de mobilități pot realiza ca 

student al ULBS?

1. Mobilități de studiu în țări din UE

(Erasmus+)

2. Mobilități de studiu în țări din afara UE 

(Erasmus+ Partner Countries)

3. Mobilități de plasament (practică) în țări 

din UE (Erasmus Placement)
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Care este primul pas ca să beneficiez de o 

mobilitate de studiu/plasament Erasmus+?

Participarea la selecția de la Facultatea de Științe din luna

martie

Calendarul de la Facultatea de Ştiinţe:

• Depunerea dosarelor de înscriere

11.03.2019 – 25.03.2019

la secretariatul decanatului, orele 9:00 - 15:00

• Ședința de selecție

Miercuri, 27.03.2019, ora 13:00, sala A18
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Ce trebuie să cuprindă dosarul meu de 

de candidatură pentru selecţie? 

1. formular de candidatură (formular tipizat)

2. CV Europass în limbă străină

3. Scrisoare de intenţie/motivație

4. Extras foaie matricolă cu toate rezultatele academice anterioare candidaturii

5. Atestat de limbă străină care să certifice cunoaşterea limbii în care studentul va urma 

cursurile la universitatea gazdă (certificat internaţional/ examen lingvistic la BAC)

6. fotocopii ale diplomelor şi atestatelor profesionale obţinute de candidat (opţional)

(*) Obs. În cazul în care candidatul nu deţine niciun certificat lingvistic, Centrul de

Limbi Străine al Facultăţii de Litere și Arte va organiza evaluarea lingvistică pentru

limbile engleză, franceză și germană pentru viitorii studenți Erasmus+ în vederea

obținerii certificatului care atestă nivelul de cunoaștere al limbii respective. Testarea

lingvistică va avea loc în data de 22 martie 2019. Înscrierile pentru testare se

realizează până în data de 20 martie 2019, trimițând un e-mail către Monica Cojocaru

(monica.cojocaru@ulbsibiu.ro) în care să menţioneze limba pentru care studentul

dorește să fie testat. Ora și sala în care va avea loc testarea vor fi comunicate ulterior.

Link-uri de unde se pot descărca formularele tipizate:

http://stiinte.ulbsibiu.ro/studenti/erasmus

http://international.ulbsibiu.ro
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Care este grantul Erasmus+ de studiu și 

plasament? 

NOTĂ: 
 Pentru studenții cu oportunități reduse (cei care se încadreză în criteriile de pentru obţinerea unei burse

sociale), în cazul ca au fost selectați pentru o mobilitate de studiu Erasmus, la granturile de mai sus se

adaugă 200 Euro/lună.

 Pentru studenții care efectuează o mobilitate de plasament nu se mai aplica o alta suplimentare în cazul

celor cu oportunități reduse.

Grupul Ţară de destinaţie

Nivelul national fixat al 

grantului (€/luna) / 

STUDIU

Nivelul national fixat 

al grantului (€/luna) 

/ PLASAMENT

Grupul 1 

de țări

Austria, Belgia, Cipru, Grecia,

Germania, Finlanda, Franţa,

Irlanda, Italia, Islanda,

Liechtenstein, Luxemburg

Norvegia, Malta, Marea Britanie,

Olanda, Portugalia, Spania,

Danemarca, Suedia

520 euro 720 euro

Grupul 2 

de țări

Bulgaria, Croatia, Cehia, Estonia, 

Letonia, Lituania, FYRO Macedonia, 

Polonia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, 

Turcia

470 euro 670 euro
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Facultatea 

de Ştiinţe

Prodecan Conf. dr. Florin SOFONEA

– Responsabil Erasmus la Facultatea de Științe

– Matematică, Informatică

Lector dr. Voichita GHEOCA 

– Președinte Comisia de Parteneriate Internaţionale

– Ecologie și protecția Mediului, Biologie

Lect. univ. dr. Iulian STOIAN

– Educaţie fizică şi Sport

Conf. dr. Laura STOICA 

– Responsabil Erasmus cu studenții la Facultatea de Științe 

(E-mail: laura.stoica@ulbsibiu.ro)

Cui mă pot adresa?

Coordonatorilor Erasmus+

mailto:laura.stoica@ulbsibiu.ro


Unde pot realiza o mobilitate

Erasmus+?

• Puteți consulta lista universităților partenere și numărul de

mobilități disponibile la avizierul facultăților la care sunteți

înmatriculați începând cu data de 11 Martie 2019 sau la

adresele web: international.ulbsibiu.ro,

http://stiinte.ulbsibiu.ro/studenti/erasmus
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Care este durata unei mobilități? 

• În cadrul unui ciclu de studiu (licență,

master și doctorat), studenții pot beneficia

de mai multe mobilități de studiu şi

practică a căror durată cumulată să nu

depășească 12 luni per ciclu de studiu.

• Un student poate beneficia de un total de

12 luni de mobilitate Erasmus+

(combinații dintre studiu și plasament)
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Care sunt 

criteriile academice de eligibilitate? 

Studentul trebuie:

• să fie înmatriculat la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

• să cunoască limba străină a univ. partenere (cel puțin engleză) 

• să aibă competențe lingvistice bune (minim nivelul B1)

• să aibă rezultate academice bune (media minim 7) 

• să fii promovat integral toate examenele din anii anteriori 
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Termen limită pentru depunerea dosarului de 

candidatură pentru țările partenere din Europa

Termenul limită pentru depunerea dosarelor de 

candidatură pentru selecție este 25.03.2019.

Pentru mobilitățile Erasmus cu țările partenere comisia 

de selecție  se va constitui la nivel de facultate și va 

fi formată din cel puțin 3 membri, independenți 

instituțional (de la departamente diferite)

Dosarele de candidatură pentru selecția studenților se 

depun la secretariatul decanatului în perioada 

11.03.2019-25.03.2019, între orele 9:00-15:00
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Alte informaţii:

• Candidaţii selecţionaţi vor completa o serie de formulare (aceste formulare 

se obţin de la Serviciul de Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare, 

Rectorat), care se transmit la universitatea parteneră, de unde candidatul 

primeşte ulterior scrisoarea de invitaţie. 

• Statutul de student ERASMUS îi conferă beneficiarului de mobilitate 

un ansamblu de drepturi şi obligaţii (în conformitate cu Carta 

Studentului Erasmus)
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Termenul limită de aplicare!

Lunile septembrie 2019 – august 2020: 

• se va realiza deplasarea studenţilor către universitatea gazdă, 

perioada variind în funcţie de structura anului universitar al 

fiecărei universităţi

• O atenție deosebită trebuie acordată universităților partenere 

ale căror termene limită pentru depunerea aplicațiilor este luna 

aprilie 2019. 

• Studenții trebuie să consulte web-site-urile universităților la 

care urmează să aplice, în vederea cunoașterii termenului 

limită de aplicare. 
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Care este primul pas ca să beneficiez de o 

mobilitate de studiu Erasmus+ Partner 

Countries?

• Dosarele de candidatură pentru selecția studenților se depun la 

Serviciul de Relații Internaționale și Programe Comunitare, 

Bvd. Victoriei nr. 10 (clădirea Rectoratului).

• Termenul limită pentru depunerea dosarelor de 

candidatură pentru selecția studenților este 25.03.2019. 

• Mobilitățile de studiu se vor desfășura în anul academic 2019-

2020, semestrul 1 sau 2. 

• Termenul limită până la care 
aceste mobilități se pot efectua 
este 31.07.2020
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Cui mă adresez pentru mai multe informații?

• Pentru informații suplimentare, formulare și documente necesare

mobilității, consultați site-ul http://international.ulbsibiu.ro/

sau

• Adresați-vă responsabililor Erasmus+ din Departamentul de Relații

Internaționale al ULBS (Rectorat, Blvd Victoriei, nr. 10, Sibiu), de

luni până vineri, între orele 9:00-13:00) sau la adresa de email:

dep.externe@ulbsibiu.ro și Tel./Fax: 0269.210512

sau

• Adresați-vă direct responsabililor Erasmus+ din cadrul Facultății de

Științe (vezi slide 6)

Informații suplimentare se găsesc și pe site-ul Facultății de Științe

http://stiinte.ulbsibiu.ro/studenti/erasmus
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