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Mobilități de studiu în cadrul programului Erasmus+ 

Anul academic 2021-2022 

 

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

conform calendarului: 

 

6 aprilie 2021 ora 14 – sesiune de informare online (platforma Google Meet) link de 

conectare https://meet.google.com/uki-gjie-yxo   

8 aprilie 2021 ora 14 - – sesiune de informare online (platforma Google Meet) link de 

conectare https://meet.google.com/iex-beig-gww  

12-16 aprilie 2021 – transmiterea dosarelor de candidatură în format electronic prin 

email la adresa litere@ulbsibiu.ro cu menținea „dosar candidatură Erasmus” în 

rubrica „subiect”; sau dosarul de candidatură poate fi depus fizic la secretariat 

Decanat în intervalul orar 9-14 

21 aprilie 2021 ora 14– interviul de selecție (online) candidații vor primi link-ul de conectare 

22 aprilie 2021 - afișarea rezultatelor preliminare 

27 aprilie 2021 - depunere contestații - mesaj email la adresa litere@ulbsibiu.ro  

28 aprilie 2021 – soluționarea contestațiilor și afișarea listelor finale a candidaților 

selectați pentru mobilități de studiu în cadrul programului Erasmus+ în anul academic 

2021-2022 

 

Pentru detalii, locuri disponibile şi documente utile, vă rugăm adresați mesaj email la adresa 

eva.burdusel@ulbsibiu.ro   

Informațiile și documentele sunt disponibile accesând linkul http://litere.ulbsibiu.ro/ sau pe platforma online 

https://classroom.google.com/c/MzExNzk3MDQ1MTcx cod cors <m56mdsq>  
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Documentele au fost diseminate în format electronic prin intermediul tutorilor. 

 

 

 

 

Dosarele de candidatură pentru selecţie trebuie să cuprindă: 

- Formular de candidatură (Anexa 5) 

- CV Europass (în limba străină) 

- Scrisoare de motivație redactată în limbă străină 

- Rezultate academice (foaia matricolă – extras situația școlară) 

- Atestat de cunoaștere a limbii străine / Certificat competență lingvistică  

- Fotocopii ale diplomelor și atestatelor profesionale (opțional) 

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 

 

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 

http://litere.ulbsibiu.ro/
https://classroom.google.com/c/MzExNzk3MDQ1MTcx
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• dosarul de candidatură va conține toate documentele solicitate 

 

 
 

 

 

 

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 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 

 

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.  
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 Pentru studenții care efectuează o mobilitate de plasament nu se mai aplica o 

alta suplimentare in cazul celor cu oportunități reduse.  

 Studenții cu nevoi speciale pot primi fonduri suplimentare pentru efectuarea 

mobilității, în funcție de nevoi, fonduri care se acordă pe principiul costurilor 

reale 

 
                                                                                                                                           

 

 


