ERAMUS 2014-2015
FACULTATEA DE ISTORIE
MOBILITĂŢI DE PRACTICĂ

INSTITUTIA GAZDĂ, oraş,
regiune, țară
Université de
Bourgogne, Dijon,
Franţa

NR. DE LOCURI

DURATA DE
MOBILITATE ȘI
PERIOADA

OBSERVAȚII*

1 loc

3 luni (01/03/201531/05/2015)

---

FRANTA

Finanțare: 700 euro/luna

CRITERII DE ELIGIBILITATE:
Pentru a fi eligibili pentru o mobilitate Erasmus de Practică, studenţii trebuie:
 să fie înmatriculaţi la zi la Facultatea de Istorie, în anii I – II – III licenţă, I– II
master, doctorat;
 să ateste cunoaşterea limbii franceze/engleze la nivel minim B1 și, eventual, a altor
limbi (min. A2);
 să nu aibă restanţe până în ultima sesiune inclusiv;
 studenţii din anul I licență trebuie să aibă media de admitere minim 8;
 să obţină minim nota 7 la interviul susţinut în cadrul selecţiei desfăşurate la facultate.

NU POT PARTICIPA LA SELECŢIE:
-

Studenţii care au beneficiat deja de mobilități ERASMUS și au cumulat mai mult de 12
luni de mobilitate/ciclu de studii

DOCUMENTE NECESARE LA DOSARUL DE CANDIDATURĂ:
1. Curriculum Vitae (redactat în limba franceza/engleză – cu fotografie)
2. Scrisoare de motivaţie (redactată în limba franceza/engleză și semnată);
3. Extras din foaia matricolă la zi a studiilor de licență și master, dacă este
cazul (de la Secretariatul Facultății);
4. Certificat de limbă franceză / engleză sau Foaia Matricolă din Liceu din
care să reiasă că media notelor la limba respectivă este de minim 8.00;
Notă: Certificatul se poate obține de la orice instituție abilitată în a realiza testări de limbă și de
a oferi un certificat în acest sens. Facultatea de Litere a UAIC realizează săptămânal asemenea
testări – www.media.lit.uaic.ro (accesați meniu stânga – Testări Lingvistice).

5. Declaraţie care atestă numărul de luni cumulate de mobilitate
Erasmus/ciclu de studii; (După modelul “Subsemnatul.... student în anul ..., înscris
în anul universitar ....la Facultatea... specializarea...... declar pe propria răspundere că
am cumulat până în prezent X nr de luni de mobilitate Erasmus in perioada...”.
Semnătură, data (în română).

6. Dosar-plic (din carton). Pe dosar vor fi trecute Numele și Prenumele, instituția
gazdă

Documente suplimentare, pentru studenţii care nu au cetăţenia unui stat membru
UE:
(a) o copie a permisului de şedere;
(b) adeverinţă de la Secretariatul Facultății, care să-i ateste calitatea de student cu frecvenţă (la
zi);
(c) dovada existenţei unui garant cetățean român, salariat şi deţinător al unui cont bancar în
România (declaraţie-tip pe site:
http://www.uaic.ro/uaic/bin/view/Cooperation/outgoingstudentsplacement, capitol
Formulare).

Dosarele incomplete vor fi declarate respinse.

CALENDARUL SELECŢIEI:
23 ianuarie 2015
5 februarie 2015
(orele 10.00-11.00)
6 februarie 2015
(orele 11:00)

Afișarea condițiilor de selecție și a locurilor
disponibile
Depunerea dosarelor de candidatură și
INTERVIUL
(Decanatul Facultăţii de Istorie)
Afișarea rezultatelor selecției

Pentru informații suplimentare:
Ioana
Păștinaru,
Departamentul
de
Relații
Internaționale,
Rectorat
ioana.pastinaru@uaic.ro, tel. 0232-201021 (informații despre dosarul de candidatură,
eligibilitate)
Lect.dr. Gabriel LEANCA, Coordonator Erasmus Practică – gleanca@uaic.ro
(informații despre locurile de practică, activități)

Afișat astăzi, 23 ianuarie 2015

