
CRITERII MINIMALE DE ELIGIBILITATE ŞI SELECŢIE ERASMUS: 
 

• să fie student/ masterand / doctorand al UB în momentul selecției și pe durata stagiului 
(cursuri la zi); 

• să fie absolvent cel puțin al primului an de studii în momentul începerii mobilității (pentru 
nivel licență); 

• să promoveze un test de limbă străină / să aibă cunoștințe lingvistice într-o limbă străină; 
• să prezinte o scrisoare de intenție/ de motivație într-o limbă străină; 
• să prezinte un Plan al programului de studiu pentru fiecare destinație pentru care optează 

candidatul; 
• să prezinte un Curriculum Vitae (obligatoriu în format Europass) într-o limbă străină. 

 
PUNCTAJ RECOMANDAT DE APLICAT LA SELECȚIE: 
 
Nota 1: Cunoștințele lingvistice de limbă străină (atestat de limbă străină sau test de limbă 
străină) care au un punctaj intre 1 și 10 (10 = maxim), punctajul reprezentând fie nota obținută la 
testul de limbă străină, fie nota obținută prin echivalarea nivelului corespunzător atestatelor de 
limbă străină depuse la dosar.  
În cazul rezultatelor care conțin doar nivel de limbă și nu conțin nota, punctajul se acordă după 
cum urmează: Nivel C2 - 10 puncte, Nivel C1 - 9 puncte, Nivel B2 - 7 puncte, Nivel B1 - 5 puncte.  
 
Nota 2: Media anilor de studiu, care are un punctaj intre 1 și 10 (10 = maxim), punctajul 
reprezentând media anilor de studii, inclusiv semestrul I din anul academic 2020-2021.  
 
Nota 3: Test de cunoștințe de specialitate și/sau evaluarea dosarului (Curriculum Vitae tip 
Europass, plan al programului de studiu propus pentru stagiul Erasmus și diplomele și atestatele 
profesionale obținute de candidat, relevante pentru stagiul Erasmus), având un punctaj intre 1 și 
10 (10 = maxim).  
Nota 4: Motivația candidatului pentru efectuarea mobilității Erasmus (reliefarea obiectivelor 
principale ale mobilității Erasmus+, precum și oportunităților oferite de aceasta) și capacitatea de 
adaptabilitate a candidatului la un nou sistem academic, la un nou mediu socio-cultural, la 
realitatea economică și financiară din țara gazdă, având un punctaj între 1 și 10 (10 = maxim).  
 
PONDERE PUNCTAJ LA SELECTIE (100 puncte maxim):  
Nota 1 - 20 % din punctajul total,  
Nota 2 - 10 % din punctajul total,  
Nota 3 - 30 % din punctajul total,  
Nota 4 - 40 % din punctajul total.  



Exemplu de calcul: (Nota 1 x 2) +( Nota 2 x 1) +( Nota 3 x 3) +(Nota 4 x 4) = Punctaj Total: 100 
p. Pentru punctaj 10 la fiecare criteriu: (10 x 2) + (10 x 1) + (10x 3) + (10 x 4)= 20 + 10 + 30 + 
40 =100 p.  
 
Criteriile de departajare sunt in ordine: 
 
1. punctajul obținut la interviu, 
2. punctajul obținut pentru cunoștințele lingvistice, 
3. punctajul obținut pentru situația școlară. 
 
OBLIGAȚII REFERITOARE LA SELECȚIE: 
 
• Trebuie respectat nivelul de cunoștințe de limbă străină prevăzut în acordul Erasmus 

(precizat in tabelul conținând lista destinațiilor), 
• Domeniul și nivelul de studiu (licență/masterat/doctorat) precizate în acordurile bilaterale 

nu pot fi modificate, 
• Numărul total de titulari + rezerve + bursieri "grant zero" NU poate depăși numărul 

total de locuri/studenți pe o destinație (respectiv numărul precizat pe un rând din tabelul 
conținând acordurile bilaterale), 

• Studenții selectați din anul I, nivel licență, vor pleca obligatoriu pe sem. II din anul 
II, cu condiția ca la finalul anului I să nu aibă nicio restanță și prin prezentarea la Biroul 
Erasmus+ a adeverinței de la facultate care confirmă acest lucru. Media școlară a anului I 
de studiu trebuie să fie cel puțin egală cu media școlară decisă de facultate pentru intrarea 
în selecție, 

• Studenții din ani terminali vor pleca obligatoriu pe sem. II din anul I de 
master/doctorat, cu condiția admiterii la master/doctorat și prezentarea adeverinței de la 
facultate (care confirmă admiterea) la Biroul Erasmus+, 

• Candidații trebuie ierarhizați conform punctajului final obținut în urma selecției, 
rezultând astfel titulari, rezerve și respinși, 

• Titularii, rezervele și bursierii "grant zero" trebuie să figureze obligatoriu cu destinația 
stagiului ERASMUS (instituția și tara), 

• Rezervele trebuie să pregătească dosarul de aplicație pentru plecare în semestrul II, 
pentru ca în cazul în care rămân locuri libere sau unii titulari renunță, să fie timp 
suficient pentru transformarea rezervelor în titulari de grant. 

 
Nivelul grantului ERASMUS lunar, stabilit la nivel național de către Agenția Națională pentru 
Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) pentru a.a. 
2021 -2022, este: 
 
 



Țara de destinație Grant Euro 
lună* 

Austria, Belgia, Cipru, Grecia, Germania, Finlanda, Franța, Irlanda, Italia, 
Islanda, Liechtenstein, Luxemburg, Norvegia, Malta, Olanda, Portugalia, 
Spania, Danemarca, Suedia 

520 

Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, FYRO Macedonia, 
Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia 

470 

*Luna este calculată la 30 de zile 
 
STAGIU ERASMUS FĂRĂ FINANȚARE -"GRANT ZERO": 
 
• Dacă există candidați care doresc să plece pe cont propriu (fără finanțare ERASMUS), 

aceștia trebuie să participe la selecție și trebuie să se supună acelorași criterii de selecție și 
vor fi precizați separat în liste. 

• În acest caz, nu trebuie depășit numărul posibil de studenți pentru o destinație (total titulari, 
rezerve și "grant zero" = numărul precizat pe un rând din tabelul conținând acordurile 
bilaterale). 

• Dacă rezervele (după anunțarea statutului lor) doresc să plece fără finanțare ERASMUS 
("grant zero"), acest lucru este posibil și trebuie comunicat de urgență la Biroul Erasmus+. 

 
19 mai 2021 este termenul limită de primire al dosarelor și formularelor la Biroul Erasmus+ 
pentru titularii granturilor și pentru rezerve (pentru ambele semestre). Dacă până la această 
dată dosarele nu vor fi depuse la Biroul Erasmus+, respectivele persoane vor fi automat scoase de 
pe liste și eventual înlocuite cu rezerve (cf. ierarhizării în urma punctajului obținut).  
 
Dacă indicațiile, recomandările și restricțiile prezente nu vor fi respectate, ne rezervăm dreptul de 
a face corecțiile corespunzătoare sau de a invalida selecția. În cazul în care formatul și conținutul 
documentelor transmise nu vor fi conform modelelor prezente în procedură, selecția din facultate 
nu va fi validată. 


