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UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 
- FACULTATEA DE DREPT 
 

SELECŢIE ERASMUS PENTRUL ANUL UNIVERSITAR 2015 - 2016 
- anii I1 - IV, studenţi masteranzi şi doctoranzi 
 
Condiţiile de selecţie care trebuie să fie îndeplinite în mod cumulativ: 
 

1. cetăţean român sau cetăţeanul altei ţări, înregistrat la cursuri regulate (la zi) la UB, care are un permis de 
rezidenţă temporară  sau permanentă, eliberat de autorităţile române competente 

2. student/ă la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, înscris(ă) într-un program de studii de licenţă, 
program masteral sau doctoral (în ultimele două cazuri, în funcţie de destinaţiile disponibile) 

3. absolvent/ă cel puţin al/a primului an de studii în momentul începerii mobilităţii (pentru nivel de licenţă) 
4. integralişti după ultima sesiune de examene (fără nicio restanţă) şi media şcolară minim 7.50 (din anii 

academici anteriori, inclusiv semestrul I al anului academic 2014-2015)  
5. promovarea unui test de limbă (franceză, germană, italiană, spaniolă sau engleză), în funcţie de ţara de 

destinaţie (a se vedea lista cu stagiile disponibile) 
6. să nu fi beneficiat de un alt stagiu Erasmus, cu sau fără suport financiar, în cadrul aceluiaşi program de 

studii (un student care a beneficiat de un stagiu Erasmus pe durata studiilor de licenţă mai poate beneficia 
de un grant Erasmus pe durata studiilor de masterat)  

 
Dosarul trebuie să cuprindă următoarele documente: 
 

1. dosar carton tip plic 
2. carte de identitate – 1 copie simplă 
3. situaţie şcolară la zi (inclusiv notele la examenele din semestrul I al anului universitar 2014/2015) – copie 

simplă (originalul va fi depus, după selecție, la Biroul de Programe Comunitare/Erasmus al Universităţii din 
Bucureşti, de studenții selectați ca titulari și de rezerve). În cazul studenţilor doctoranzi, adeverinţă din care 
să rezulte promovarea tuturor referatelor din cadrul programului doctoral ce trebuiau susţinute până la 
data depunerii dosarului; 

4. diplomă de competenţă lingvistică (dacă există) – copie simplă. Pentru studenții care optează pentru un 
stagiu la o universitate din Italia, diploma de competenţă lingvistică este obligatorie; 

5. scrisoare de intenţie, de maximum o pagină, redactată şi semnată în limba română şi tradusă de către 
candidat în limba ţării de destinaţie anunţată pentru selecţie; 

6. Curriculum Vitae, în limba română şi în limba de selecţie, format Europass (în limba română şi în limba ţării 
de destinaţie), care să conţină toate activităţile ştiinţifice şi profesionale, poză, precum şi toate datele de 
identificare (adresă, numere de telefon, e-mail); 

7. lista (SEMNATĂ), în ordinea descrescătoare a preferinţelor, a TUTUROR universităţilor partenere (dintre 
cele anunţate mai jos), după caz, de limbă franceză, engleză, germană, italiană sau spaniolă, 

8. precizarea (pentru anii II - IV, studii master şi doctorale) pe o foaie separată, semnată, a semestrului pe 
durata căruia se doreşte plecarea. 

 
Dosarele se vor depune în perioada 7 - 15 mai 2015 (până la ora 12.00), la Secretariatul Facultăţii de Drept, la 
fiecare doamnă secretară de an. Doamnele secretare vor verifica dacă dosarul conține toate documentele 

                                                 

 



2 

 

solicitate și vor nota pe dosar ziua și ora depunerii. Candidaţii pot depune câte un dosar separat pentru 
maximum 2 limbi de destinaţie. 
 
Selecţia va avea în perioada 18-19 mai 2015, potrivit tabelului anexat.  
Rezultatele vor fi afișate pe data de 25 mai 2015, în facultate şi pe pagina web a Facultăţii. 
 
 
Notă: 
1 Studenții care în momentul selecției sunt în anul I de studii vor pleca obligatoriu pe semestrul II din anul II, cu 
condiția ca la finalul anului I şi al semestrului I al anului II să fie integraliști. 
2 Studenţii din anii terminali la momentul selecţiei vor pleca obligatoriu în sem. II din anul I de master/doctorat, 
cu condiţia admiterii la master şi prezentarea la Biroul Programe Comunitare a adeverinţei de la facultate care să 
confirme acest lucru. 
3 Rezervele trebuie să pregătească dosarul pentru plecare obligatoriu pe sem. II, în cazul în care vor fi fonduri 
suficiente, devenind titulari de grant. Dacă rezervele doresc să plece pe cont propriu (fără finanţare Erasmus), 
acest lucru este posibil şi trebuie comunicat Biroului Programe Comunitare. 
4 Pentru studenţii cu oportunităţi reduse (cei care se vor încadra în condiţiile de acordare de bursă socială pentru 
anul academic 2015-2016, conform Regulamentului de burse al UB), în cazul în care au fost selectaţi pentru o 
mobilitate de studiu Erasmus, la granturile de mai sus se adaugă 200 Euro/lună. 
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PRECIZĂRI SUPLIMENTARE PENTRU CANDIDAŢI 

ATENŢIE! 
 

1. Finanţarea ERASMUS este pentru 4 luni de stagiu şi nu acoperă integral costurile şederii în străinătate. Nivelul 

grantului ERASMUS lunar, stabilit la nivel național de către Agenția Națională pentru Programe Comunitare în 

Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) pentru anul academic 2015 - 2016, este: 

 

Austria, Belgia, Croaţia, Republica Cehă, Germania, Grecia, Irlanda, 

Cipru, Danemarca, Finlanda, Franța, Italia, Norvegia, Suedia, Marea 

Britanie, Olanda, Portugalia, Slovenia, Spania, Turcia 

500 €/lună  

Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia, Malta, Polonia, 

Slovacia, Ungaria 
450 €/lună  

 
2. Bursa ERASMUS este destinată unui stagiu de studiu, finalizat cu examene (ale căror rezultate sunt 
recunoscute în bloc la întoarcere și transcrise ca atare la întoarcerea la Universitatea din București) și are o 
durată de maxim 4 luni. 
 
3. Aranjamentele de cazare în străinătate sunt de datoria bursierului ERASMUS. 
 
4. După selecţie şi după anunţarea rezultatelor, termenul - limită de primire a dosarelor la Biroul Programe 
Comunitare/Erasmus (etaj 2, camera 301) este 18 iunie 2015, atât pentru titularii de burse, cât şi pentru rezerve 
(pentru ambele semestre).  
 
5. Dacă există candidaţi care doresc să plece pe cont propriu (fără finanțare Erasmus – adică „grant zero”), aceştia 
trebuie să participe la selecţie şi trebuie să se supună aceloraşi criterii de selecţie. Ei nu vor fi luaţi în calcul la 
numărul de titulari maxim alocaţi facultăţii, însă nu va putea fi depășit numărul posibil de studenți (cu sau fără 
finanțare Erasmus) pentru o destinație, astfel cum a fost stabilit în acordurile Universității din București cu 
universitățile partenere (a se vedea lista cu stagiile disponibile). 
 
6. În cazul în care universităţile-gazdă au un termen-limită de înscriere (eventual on-line) mai devreme de 18 
iunie 2015, bursierii trebuie să facă înscrierea la universitatea-gazdă iar apoi să prezinte urgent dosarul la Biroul 
Programe Comunitare/Erasmus). 
 
7. Criteriile de selecție, apreciate în mod cumulativ, sunt următoarele: situația școlară, cunoștințele lingvistice 
(interviul va consta într-o discuţie în limba de selecţie), aprecierea motivaţiei şi evaluarea dosarului. 
 

-/- 
 

Responsabil Erasmus, 
Lect. univ. Daniela-Anca Deteşeanu 
 


