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FORMULAR DE CANDIDATURĂ 

PENTRU MOBILITĂŢI DE STUDIU ERASMUS+ 

Anul universitar 2022/2023 

Data limită de depunere a dosarului:............... 

Date personale 

Nume ................................................................. Prenume ............................................................................. 

Facultatea ........................................................................................................................................................ 

Departamentul ................................................................................................................................................. 

Specializarea: ............................................................ Anul ....................... Grupa ......................................... 

Data şi locul naşterii: ......................................... B.I./C.I. Seria .......... Nr ..................................................... 

CNP: ............................................................................................................................................................... 

Adresa: ............................................................................................................................................................ 

Telefon: .................................................................Mobil:.............................................................................. 

E-mail ............................................................................................................................................................. 

Media notelor pe anul de studiu anterior / media de admitere pentru studenții din anul I................................... 

Integralist ………………………. DA □   NU □ 

 

            Universitatea de destinaţie                                  Perioada de mobilitate 

     (o ierarhie în ordinea preferinţelor)                                             Sem.II 

                      

 

1.................................................................................                                                 

     

2..................................................................................                                                

 

3..................................................................................                                                

 

Declar pe propria răspundere că NU am mai beneficiat de un grant ERASMUS    ⬜ 

     sau 

Am beneficiat de un grant Erasmus de studiu ⬜ / plasament ⬜ cu durata de……….luni (numai dacă este 

cazul). 

 

Data ......................................                   Semnătura ............................... 

 

Documente anexate: 

 

● Formular de candidatură pentru mobilități de studiu Erasmus+ (Atașat); 

● Scrisoare de intenție/motivație (redactată în limba străină); 

● Curriculum vitae (tehnoredactat în limba străină în care se vor efectua studiile); 
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● Extras foaie matricolă cu toate rezultatele academice anterioare candidaturii (pentru studenții din anul 

I nivel Licență se ia în considerare media de admitere la programul de licență); 

● Atestat de limbă străină 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). 


