
 
LANSAREA SELECȚIEI ERASMUS PENTRU ANUL UNIVERSITAR 

2021-2022 

Facultatea de Litere anunță scoaterea la concurs a 13 burse ERASMUS de studiu. 
În funcție de punctajul obținut, pot exista și rezerve (cu posibilitatea de a deveni 
titulari prin retragerea unui titular sau prin suplimentarea ulterioară a numărului de 
locuri alocat Facultății de Litere). Există și posibilitatea unui „grant zero”. Candidații  
sunt rugați să consulte cu atenție documentele puse la dispoziție de Universitatea din 
București. 

A. CALENDAR: 
 
15 – 18 martie și 22 martie (ora 18.00): depunerea dosarelor (în format 
electronic, un singur fișier cu documente PDF, pe adresa erasmus2021@litere.ro ); 
24 martie: interviul on-line (candidații vor primi cu o zi înainte invitația de a se 
conecta pentru interviu) și afișarea rezultatelor;  
25 martie depunerea eventualelor contestații și soluționarea acestora; 
26 martie: afișarea rezultatelor finale;  

 

B. CRITERII GENERALE DE SELECȚIE:  
 

1. Studenții trebuie să fie integraliști (fără nicio restanță) după sesiunea de 
examene din februarie 2021.  

2. Să aibă media școlară de minimum 8 pentru licență și de minimum 9 pentru 
master și doctorat. Se vor lua în considerare notele de pe primul semestru al 
anului universitar 2021 – 2021 (licență și master), respectiv din primul an de 
doctorat.  

3. Să depună dosarul de concurs până cel târziu pe 22 martie a.c., ora 18.00.  
4. Să se prezinte la interviul on-line din 24 martie, în intervalul orar ce va fi 

anunțat.  
 

C. DOSARUL DE CONCURS TREBUIE SĂ CONȚINĂ: 
 

1. O listă cu 3 opțiuni privind destinația, în ordinea descrescătoare a 
preferințelor.  

 
2. Situația școlară, care va cuprinde doar disciplinele obligatorii, fără notele de 

la cursurile facultative (după sesiunea de iarnă 2021). Situația școlară va fi 
solicitată și se va transmite on-line de la Secretariat. 
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3. Curriculum Vitae în format Europass, redactat într-o limbă de circulație 

internațională (engleză, franceză sau germană), care trebuie să conţină obligatoriu 
următoarele elemente: data naşterii, serie şi nr. C.I., CNP, adresa stabilă şi adresa din 
Bucureşti, nr. de tel personal, nr. de tel. al părinţilor, adresă de e-mail. CV-ul trebuie 
să fie relevant pentru concurs (să cuprindă studiile, participările la diverse manifestări 
ştiinţifice, stagiile de voluntariat etc.). Acesta poate fi însoţit de diplomă și de atestate 
profesionale relevante pentru stagiul ERASMUS. 

 

4. Scrisoare de intenție redactată atât în limba română, cât și într-o limbă de 
circulaţie internaţională (engleză, franceză sau germană), care să cuprindă 
argumentele personale pentru obţinerea unei burse ERASMUS. 

5. Certificat de cunoaștere a limbii străine (original, scanat) în care se desfăşoară 
cursurile la universitatea parteneră. Este necesar un nivel de cunoștințe mai mare sau 
egal cu cel precizat în tabelul cu lista destinațiilor. TOȚI CANDIDAȚII TREBUIE 
SĂ PREZINTE UN CERTIFICAT DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ (cu 
excepția celor de la master/doctorat care au absolvit cu diplomă de licență o limbă 
străină ca specialitate B). CERTIFICATUL  TREBUIE SĂ FIE VALABIL LA 
DATA ÎNSCRIERII.  ESTE PREFERABIL să se prezinte certificate 
internaționale. În cazul altor tipuri de certificate (emise la nivel național), este 
posibil ca membrii comisiei să solicite răspunsuri în limba străină în care se 
desfășoară programul de studii la universitatea parteneră. 

6. O scrisoare de recomandare (în limba română) din partea unui cadru didactic 
universitar cu care ați lucrat la unul dintre cursuri/seminare şi care dorește să dea 
referinţe despre activitatea voastră academică. 

 
7. Copie după actul de identitate.  

8. Planul de studiu prevăzut pentru stagiu, care trebuie să se coreleze cu specializarea 
urmată de candidat la Universitatea din București. Candidații trebuie să aibă în 
vedere că la întoarcerea din stagiu creditele obținute la cursurile urmate în 
străinătate vor trebui echivalate. 

 

 

 



 
 

 

ATENȚIE! 

 

• Toţi candidaţii care au depus un DOSAR COMPLET vor susţine un interviu în faţa 
Comisiei de Selecţie ERASMUS a Facultăţii de Litere. Dosarele incomplete sunt 
eliminate din concurs. 
 

• LA INTERVIU, candidatul va trebui să fie pregătit pentru a prezenta oral planul 
programului de studiu pentru fiecare destinație pentru care a optat. Alte aspecte 
urmărite și punctate de către comisie sunt: reliefarea obiectivelor mobilității Erasmus+, 
sesizarea oportunităților oferite de aceasta, capacitatea de adaptare a candidatului la un 
nou sistem academic și la un nou mediu socio-cultural etc. 
 
 

• Fiecare candidat este evaluat și punctat conform procedurii înaintate de Universitatea 
din București, pe care vă rugăm să o consultați cu atenție. Comisia Erasmus a Facultății 
de Litere a decis că punctajul minim pentru titulari este 80 p., iar pentru rezerve 60 
p. 
 
 

• Candidații pot primi consultanță în vederea întocmirii dosarului de la responsabilul 
Erasmus al Facultății de Litere, Gabriela Biriș, prin email (la adresa 
gabriela.biris@litere.unibuc.ro). La cerere, se pot programa consultații prin intermediul 
aplicației Zoom, pe care studenții le pot solicita la aceeași adresă de email, cu 24 de ore 
înainte de ziua în care doresc să aibă loc consultațiile.  
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