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Mobilități de studiu în cadrul programului Erasmus+ 

Anul academic 2022-2023 

 

În cadrul Facultății de Litere și Arte, selecţia candidaţilor se va organiza 

conform calendarului: 

 

5 și 7 aprilie 2022 ora 14 sala 41– sesiuni de informare și promovare 

1-12 aprilie 2022 – depunerea dosarelor de candidatură la secretariat Decanat (sala 23) 

în interval orar 10-15 

14 aprilie 2022– interviul de selecție (ora și sala vor fi stabilite și anunțate) 

15 aprilie 2022 - afișarea rezultatelor selecției în termen de 24 de ore de la încheierea 

interviului 

18-20 aprilie 2022 - depunere contestații la secretariat Decanat 

21 aprilie 2022 – afişarea rezultatelor după soluționarea contestaţiilor în termenul legal 

 

Informațiile și documentele sunt disponibile accesând linkul http://litere.ulbsibiu.ro/ și au 

fost diseminate în format electronic prin intermediul tutorilor. 

Pentru clarificări suplimentare, vă rugăm adresați un mesaj email la adresa 

eva.burdusel@ulbsibiu.ro  Recomandăm participarea la sesiunile de informare și promovare. 

 

http://litere.ulbsibiu.ro/
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Dosarele de candidatură pentru selecţie vor include: 

- Formular de candidatură (Anexa 3) 

- CV Europass (redactat în limba străină în care se vor efectua studiile) 

- Scrisoare de motivație redactată în limbă străină 

- Extras foaia matricolă cu toate rezultatele academice anterioare candidaturii) 

- Atestat de cunoaștere a limbii străine care să certifice cunoaşterea limbii în care studentul va 

urma cursurile la universitatea gazdă (certificat internaţional/ examen lingvistic obținut la 

BAC) 

● Documente opționale relevante pentru mobilitatea solicitată: 

❖  Certificate lingvistice (fotocopii); 

❖ Atestate profesionale (fotocopii); 

❖ Diplome, certificate, atestări privind rezultatele cercetării științifice studențești, 

practicii, participării la proiecte extracurriculare etc. (fotocopii); 

❖  Scrisori de recomandare de la cadre didactice sau coordonatori de stagiu (original). 

 

Dosarele de candidatură incomplete vor fi considerate neeligibile 

Criterii de selecție – interviu  

Indicator 1 Rezultate academice (min 1 p – max 5 p) 

Indicator 2 Criteriul lingvistic (min 1 p – max 5 p) 

Indicator 3 Motivație academică (min 1 p – max 5 p) 

Total punctaj maxim - 15 puncte 
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Criteriile de eligibilitate: 

• înmatriculat(ă) la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 

• student(ă) integralist(ă) (confirmat prin foaia matricolă) 

• rezultate academice – media minim 7,00 

• competenţe lingvistice bune 

• dosarul de candidatură va conține toate documentele solicitate 

 

Notă:  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 candidatura la mobilitățile de studiu Erasmus+ în vederea obținerii certificatului care atestă nivelul 

de cunoaștere a limbii respective. Înscrierile pentru testarea lingvistică se realizează de către studenți 

până în data de 4 aprilie 2022, prin completarea formularului alăturat: 

https://forms.gle/dy89yz1uh4yFJfpVA  

Testul va fi organizat în 6 aprilie 2022, la Facultatea de Litere și Arte, iar detaliile privind programarea 

(ora și sala) vor fi transmise în data de 5 aprilie 2022. 

 
 

Sursele de finanțare pentru mobilități: programul ERASMUS+ 

 

în conformitate cu regulile programului, pentru studenții care efectuează o mobilitate de 

studiu, granturile lunare sunt fixate în funcție de țara de destinație astfel:   
  

Grupul Ţară de destinaţie 

Nivelul național fixat al 

grantului (€/luna) / 

STUDIU 

Nivelul național 

fixat al 

grantului 

(€/luna) / 

PLASAMENT 

https://forms.gle/dy89yz1uh4yFJfpVA
https://forms.gle/dy89yz1uh4yFJfpVA
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Grupul 

1 de țări 

Austria, Belgia, Cipru, 

Grecia, 

Germania, Finlanda, 

Franţa, 

Irlanda, Italia, Islanda, 

Liechtenstein, Luxemburg, 

Norvegia, Malta,,Olanda, 

Portugalia, Spania,  

Danemarca, Suedia 

 

Țări partenere (Regiunea 

14): Elveția, Insulele Feroe, 

Marea Britanie 

Țări partenere (Regiunea 

5): Andora, Monaco, San 

Marino, Statul Cetății 

Vaticanului   

520 - 600 euro 720 - 750 euro 

Grupul 

2 de țări 

Bulgaria, Croatia, Cehia, 

Estonia, Letonia, Lituania, 

Macedonia de Nord, 

Polonia, Slovacia, Slovenia, 

Ungaria, Turcia, Serbia 

470 - 540 euro 

 

670 - 690 euro 

 

 
                                                                                                                                           
NOTĂ:  

Pentru studenții cu oportunități reduse (acele persoane care, din motive economice, sociale, culturale, 

geografice sau din motive de sănătate, din cauza faptului că provin din familii de imigranți sau din motive 

precum dizabilitățile, dificultăți educaționale sau orice alte motive, inclusiv cele care pot da naștere 

discriminării în temeiul articolului 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene), în cazul în 

care  au fost selectați pentru o mobilitate de studiu sau plasament Erasmus+, la granturile de mai sus se 

adaugă 200 - 250 Euro/lună.  


