CONCURS
GRANTURI ERASMUS +
PENTRU STUDENłI
în
FranŃa, Germania, Polonia, Letonia,
Bulgaria, Grecia și Turcia

Anul universitar 2017/2018
Specializările SP/RISE/SS, anii I-II-III și
master
În data de 28 martie 2017 ora 14.00, sala 201 se va
desfăşura concursul de selecţie a candidaţilor în vederea
atribuirii de granturi ERASMUS + la universitățile partenere.
Domeniul general de studiu: ştiinţe politice / relaţii internaţionale
/ studii europene / studii de securitate
Concursul de selecție va consta dintr-o probă scrisă şi un interviu (în
limbile de predare ale universităților partenere – engleză, franceză,
germană). Pentru obținerea unui grant, studenții trebuie să fie
integraliști, să aibă rezultate academice și competențe lingvistice bune.
Cunoaşterea unei alte limbi de circulaţie internaţională decât cea de
concurs reprezintă un avantaj.

Dosarele de candidatură pentru selecţie trebuie sa cuprindă
obligatoriu formularul de candidatură (se ridică de la secretariat),
extras după situaţia şcolară aferentă anilor/semestrelor de studiu
anteriori, un CV tip Europass actualizat, un atestat de limbă străină
sau o recomandare din partea unui profesor de limbi străine şi o
scrisoare de intenție/motivație (redactată în limba de predare a
universității partenere).
La concurs nu pot participa decât studenții înmatriculați la
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Studenții pot beneficia de 2
mobilități (una de studiu și una de practică) pe ciclu de studiu
(licență, master și doctorat) a căror durată cumulată să nu depășească
12 luni per ciclu de studiu.
În conformitate cu regulile programului, grantul acordat pe lună
pentru mobilitățile de studiu ERASMUS + pentru studenți este de 500
de EURO pentru Franța, Germania, Grecia și Turcia și de 450 de
EURO pentru Bulgaria, Polonia și Letonia. Pentru plasamentele
studenţeşti ERASMUS +, la granturile de studiu se adaugă 200 de
EURO/lună.
Pentru studenţii cu oportunități reduse (cei care beneficiază de bursă
socială), la granturile de studiu se adaugă 200 de EURO/lună.
Studenții cu nevoi speciale şi studenţii de etnie rromă beneficiază de
granturi speciale.
La revenirea în țară, rezultatele examenelor susținute în străinătate și
creditele obținute se vor echivala în conformitate cu regulamentul
european al creditelor transferabile (ECTS) și cu Ordinul M.E.C.T.S.
nr. 3223 din 8 februarie 2012 pentru aprobarea Metodologiei de
recunoaştere a perioadelor de studii efectuate în străinătate.
Dosarele de concurs se vor depune și înregistra la secretariatul
Departamentului de Relații Internaționale, Științe Politice și Studii de
Securitate până la data de 27 martie 2017, ora 15.00.
Afişat astăzi, 15 martie 2017

Conf. univ. dr. Dragoş Dragoman

