
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedura de selecţie a studenţilor ERASMUS+ 
 

Coordonator Erasmus+ 
Lect.univ.dr. Popescu Simona Mariana 

 

Criterii de eligibilitate: 
- să fie student/masterand/doctorand al Facultăţii de Horticultură; 
- să fie absolvent cel puţin al primului an de studii; 
- să aibă rezultate academice bune în anul universitar anterior; 
- dacă a beneficiat de alt stagiu Erasmus studii sau plasamente nu trebuie să depăşească 12 luni 
de mobilitate/ciclu de învăţământ; 
 

Criterii generale de selecţie: 
- să prezinte un Curriculum Vitae în limba Engleză; 
- să prezinte o scrisoare de intenţie în limba Engleză; 
- declarație pe proprie răspundere a studentului că perioada de mobilitate Erasmus+ pentru 
care aplică nu va depăși 12 luni de mobilitate pentru fiecare ciclu de studii; 
-  foaie matricolă a ultimului an de studiu/ primului semestru (pentru studenţii din anul I) 
- să promoveze un interviu/test pentru stabilirea competențelor lingvistice. 

Informarea candidaţilor trebuie să se realizeze înaintea sau în momentul selecţiei, în 
legătură cu: 
- oportunităţile de mobilitate şi universităţile partenere; 
- recunoaşterea academică (sistemul de credite transferabile); 
- finanţarea în Programul ERASMUS+ (grantul ERASMUS+ nu este destinat acoperirii 
integrale a cheltuielilor în străinătate); 
- condiţiile de viaţă în străinătate etc. 

Selecţia se face în luna martie și în luna octombrie a anului universitar în curs.  

Lista studenţilor selectaţi pentru ambele semestre se va transmite Biroului Programe 
Comunitare (ERASMUS) până la 30 aprilie/30 octombrie şi va cuprinde: nume, prenume, 
data naşterii, BI, CNP, adresa, e-mail, telefon, anul de studii în care se află studentul în 
momentul selecţiei, universitatea-gazdă, durata stagiului şi semestrul în care se realizează. 
Lista va fi însoţită de un proces verbal al selecţiei, care să menţioneze membrii comisiei, 
criteriile urmate şi desfăşurarea selecţiei, şi care trebuie să aibă în anexă lista titularilor, 
lista rezervelor. 
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