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Anii I, II şi III
Condiţiile de selecţie care trebuie să fie îndeplinite în mod cumulativ:
1.
2.
3.
4.

Cetăţenie română;
Student/ă la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, în anii I 2 , II sau III;
Rezultate academice bune în anii universitari anteriori şi toate examenele promovate;
Promovarea unui test de limbă (franceză, germană, italiană, spaniolă sau engleză), în
funcţie de ţara de destinaţie (a se vedea anunţul referitor la cele 16 stagii disponibile);
5. Să nu fi beneficiat de un alt stagiu Erasmus.

Dosarul trebuie să cuprindă, în dublu exemplar (îndosariere separată), următoarele documente:
1. Carte de identitate – 2 copii simple în fiecare din cele două dosare;
2. Situaţie şcolară la zi (inclusiv notele la examenele din semestrul I al anului universitar
2009/2010) – copie simplă;
3. Diplomă de competenţă lingvistică (dacă există) – copie simplă;
4. Scrisoare de intenţie de maximum o pagină, în limba română şi tradusă în limba ţării de
destinaţie;
5. Curriculum Vitae, în limba română, care să conţină toate activităţile ştiinţifice şi
profesionale, precum şi toate datele de identificare (adresă, numere de telefon, e-mail);
6. Dischetă sau CD cu următoarele date: nume, prenume, data naşterii, serie & număr buletin,
CNP, adresa, telefon (personal şi al părinţilor), e-mail, anul de studiu în momentul selecţiei.
7. Lista, în ordinea descrescătoare a preferinţelor, a universităţilor partenere (dintre cele
anunţate mai jos) din ţara de destinaţie (de limbă franceză, germană, italiană şi spaniolă).
Dosarele se vor depune în perioada 5 – 16 aprilie 2010 (orele 10:00 – 14:00), la Secretariatul
Facultăţii de Drept, la fiecare doamnă secretară de an (respectiv, anii I, II şi III).
Candidaţii pot depune câte un dosar (în dublu exemplar) separat pentru maximum 2 ţări de
destinaţie.
Selecţia va avea loc în perioada 19 – 25 aprilie 2010, potrivit tabelului anexat. Selecţia va consta
într-un interviu în limba de destinaţie şi evaluarea dosarului, apreciate în mod cumulativ.
19.03.2010
Decan,
Conf. dr. Flavius Baias
Toate aceste informaţii sunt publicate şi pe site-ul www.drept.unibuc.ro (Studenţi - Burse).
Studenţii care în momentul selecţiei sunt în anul I de studii vor pleca obligatoriu pe semestrul II din anul II, cu condiţia ca
la finalul anului I să fie integralişti
1
2

PRECIZĂRI SUPLIMENTARE PENTRU CANDIDAŢI

ATENŢIE !
1. În anul universitar 2009/2010 Facultăţii de drept a Universităţii din Bucureşti i-au fost
repartizate 16 mobilităţi ERASMUS.
2. Bursa ERASMUS nu acoperă integral costurile şederii în străinătate (300 Euro pe lună
pentru anul universitar 2010-2011).
3. Bursa ERASMUS este destinată unui stagiu de studiu, finalizat cu examene (ale căror
rezultate sunt transcrise ca atate la întoarcerea la Universitatea din Bucureşti).
4. Aranjamentele de cazare în străinătate sunt de datoria bursierului ERASMUS.
5. După selecţie şi anunţarea rezultatelor (cel târziu pe data de 30 aprilie 2010) termenul limită de primire a dosarelor la Biroul Programe Comunitare (etaj 2, camera 301) este 31
mai 2010 atât pentru titularii de burse, cât şi pentru rezerve (pentru ambele semestre).
6. În cazul în care universităţile - gazdă au un termen - limită de înscriere (eventual on-line)
mai devreme de această dată, bursierii trebuie să îl respecte pe acesta din urmă (şi, în
consecinţă, să se înscrie on-line şi să prezinte urgent dosarul la Biroul Programe
Comunitare).

SUCCES!
Decan,
Conf. dr. Flavius Baias
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PROGRAMAREA TESTĂRII CUNOŞTINŢELOR LINGVISTICE

Nr.

Limba testată

Data

Ora

1.

Spaniolă

Luni, 19 aprilie 2010

2.

Italiană

Miercuri, 21 aprilie 2010 16:00

Catedra de Drept public

3.

Engleză

Miercuri, 21 aprilie 2010 10:00

Catedra de Drept public

4.

Franceză

Miercuri, 21 aprilie 2010 10:00

Catedra de Drept public

5.

Germană

Marţi, 20 aprilie 2010

Catedra de Drept public

15:30

12:00

Sala
Catedra de Drept penal
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