
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI - FACULTATEA DE DREPT 
 

SELECŢIE ERASMUS STAGIU DE PRACTICĂ 
ANUL UNIVERSITAR 2013 - 2014 

 
Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti anunţă organizarea unei runde de selecţie pentru un (1) stagiu 
de practică (plasament) ERASMUS de 3 luni (până la data de 30.09.2014). 
 
Criterii de eligibilitate care trebuie să fie îndeplinite în mod cumulativ: 
 

1. Să fie student / masterand / doctorand al Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti (cursuri de zi) 
2. Să nu fi beneficiat de un alt stagiu ERASMUS (cu sau fără finanţare ERASMUS) 
3. Să aibă media şcolară minimum 8,00 (din anii academici anteriori şi inclusiv semestrul I al anului academic 

2013-2014) 
4. Să prezinte o scrisoare de intenţie / motivaţie, de maximum o pagină, într-o limbă străină de circulaţie 

internaţională (cea care va fi utilizată pe parcursul stagiului de practică) 
5. 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) 

6. Să prezinte o scrisoare de acceptare pentru stagiul de practică prevăzut 
7. Să redacteze şi să depună un document de prezentare a competenţelor pe care  urmează a le dobândi pe 

parcursul stagiului de practică. 

 
Dosarul trebuie să cuprindă următoarele documente: 
 

1. dosar carton tip plic; 
2. carte de identitate – 1 copie simplă; 
3. situaţia şcolară la zi (inclusiv notele la examenele din semestrul I al anului universitar 2013/2014) – în acest 
sens este suficientă obţinerea unei adeverinţe de la Secretariatul Facultăţii; 
4. diplomă de competenţă lingvistică (dacă există) – copie simplă; 
5. scrisoare de intenţie / motivaţie, de maximum o pagină, într-o limbă străină de circulaţie internaţională (cea   
care va fi utilizată pe parcursul stagiului de practică); 
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. scrisoare de acceptare pentru stagiul de practică prevăzut 
8. documentul de prezentare a competenţelor pe care  urmează a le dobândi pe parcursul stagiului de practică. 

 
Dosarele se vor depune în perioada 23 mai – 2 iunie 2014 (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 
solicitate și vor nota pe dosar ziua și ora depunerii. Selecţia se va face pe baza dosarelor depuse, la data de 4 
iunie 2014, rezultatele fiind afişate în aceeaşi zi. Contestaţii pot fi depuse de la momentul afişării rezultatelor, 
până la data de 5 iunie 2014, ora 15.00, la doamna Secretar-şef a Facultăţii de Drept. Rezultatele finale ale 
selecţiei se vor afişa la data de 6 iunie 2014. 
ATENȚIE ! – În vederea semnării contractului financiar ERASMUS, titularul de grant va trebui să prezinte un 
contract de practică (training agreement), semnat de titular, de instituţia gazdă şi de instituţia de origine, care să 
cuprindă lista activităţilor din stagiu şi competenţele dobândite prin stagiul respectiv. 
 
 



Rate maximale (în Euro) per ţară-gazdă, incluzând transportul 

    
              


