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  Prezenta adresă aduce la cunoștiință posibilitatea de aplicare pentru o mobilitate de studiu, 

predare sau formare în cadrul programului Erasmus+ axa KA107 cu țările partenere din afara Uniunii 

Europene, precum Armenia, Brazilia, Cambodia, China, Filipine, Haiti, Indonezia, Moldova, Rusia, 

SUA, Serbia, Ucraina sau Vietnam, țări pentru care Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a primit 

finanțare, pentru anii academici 2018-2019, 2019-2020.  

 Termenul limită până la care aceste mobilități se pot efectua este 31.07.2020.  

 

 SELECȚIA STUDENȚILOR 

 

Pentru mobilitățile cu țările partenere, comisia de selecţie se va constitui la nivel instituțional 

central și va fi formată din cel puţin trei membri, independenţi instituţional (de la 

facultăţi/departamente diferite), care vor semna o declaraţie de evitare a conflictului de interese. 

Comisia va fi constituită printr-o Decizie internă a universităţii, semnată şi aprobată în şedinţă de 

Consiliu de Administrație, în care se vor stabili şi atribuţiile membrilor acesteia. 

 

Dosarele de candidatură pentru selecţia studenților trebuie să cuprindă: 

- Formular de candidatură (anexat) 

- CV Europass 

- Scrisoare de intenţie/motivație 

- Rezultate academice (Foaia matricola) 

- Atestat limbă străină / Recomandare profesor de limbă străină 

 

 

Mai multe informații dar și modelele formularelor de candidatură pot fi accesate pe site-ul 

Serviciului de Relații Internaționale și Programe Comunitare: international.ulbsibiu.ro 

 

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 20.11.2018, astfel încât rezultatele să fie centralizate în timp util pentru începerea 

mobilității de studiu din semestrul al II-lea al acestui an academic. 

 

Anexăm la prezenta adresă: 

Anexa1. Formular de candidatură pentru studenți  

Anexa 4. Locuri disponibile pentru mobilități de studiu  

 


