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INFORMAŢII  
PRIVIND CONCURSURILE DE SELECŢIE PENTRU MOBILITÃŢI ERASMUS+  

 
 
In perioada urmatoare va trebui sa fiti foarte atenti la continututul 
anunturilor privind sesiunile de selectie. 
 
Deoarece contractul de finantare al Proiectului de mobilitati pentru anul 
universitar 2016-2017 este inca in derulare, exista posibilitatea sa se mai 
organizeze sesiuni de selectie pentru mobilitati de plasament care sa se 
finalizeze pana in ultima saptamana din septembrie 2017. 
 
ATENTIE: Studentii care pot sa isi depuna dosare de candidatura pentru 
2016-2017 sunt: 

- Studenti din anii 1 – 3, licenta (studentii din anul 1 pot sa participe la 
mobilitati de plasament – cititi materialele informative de pe site-ul 
UAD, sectiunea Erasmus+ ca sa intelegeti ce inseamna plasament: 
stagiu de practica cu durata de minim 2 luni); 

- Studentii din anul 1 -2, master; 
- Studentii din anul 1 – 3, plus 2 ani de prelungire, doctorat. 

 
FOARTE IMPORTANT: studentii din an terminal (3 licenta, 2 master sau 
ultimul an de doctorat) pot sa isi depuna dosar pentru a efectua 
mobilitate ca absolventi si in sesiunile pentru anul universitar 2016-2017 
si in sesiunile pentru anul universitar 2017-2018. Singura cerinta este ca 
depunerea candidaturii sa se faca pe perioada in care sunt inca studenti si 
perioadele insumate ale mobilitatilor efectuate sa insumeze maxim 12 luni 
de mobilitate si sa se finalizeze in curs de un an de la absolvire. 
 
In curand se va afisa anuntul pentru concursul de selectie pentru 
mobilitati de studiu si pentru mobilitati de plasament pentru anul 
universitar 2017-2018. Va rog sa cititi materiale de informare si sa 
participati la sesiunile de informare organizate de Biroul Erasmus+ si VA 
ASTEPTAM LA PRIMUL SEMINAR DE INFORMARE ORGANIZAT 
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017-2018. AFISUL SE AFLA PE USA 
BIROULUI ERASMUS+. 



 
La concursurile de selectie care se vor organiza pentru anul 
universitar 2017-2018 pot participa: 
 

- Studenti din anii 1 – 3, licenta; 
- Studentii din anul 1 -2, master; 
- Studentii din anul 1 – 3, plus 2 ani de prelungire, doctorat. 

 
Studentii din anul 3, licenta, care vor fi selectati, vor putea sa 
efectueze mobilitatea numai dupa ce vor fi adus adeverinta ca sunt 
inmatriculati la master. Pe cale de consecinta, mobilitatea de studiu, 
care va avea loc intr-o institutie de invatamant superior, se va 
putea efectua numai in semestrul 2 de la programul de master. 
 
Studentii din anul 2, master, vor putea efectua mobilitate de studiu 
numai daca vor fi admisi la doctorat sau mobilitate de plasament in 
calitate de absolventi. 
 
Studentii din anul final de doctorat, vor putea efectua mobilitate de 
plasament in calitate de absolventi. 
 
DOSARELE DE CANDIDATURA SE VOR PUTEA DEPUNE NUMAI CAND 
BIROUL ERASMUS+ VA ANUNTA SESIUNI DE SELECTIE IN CARE VA 
FI MENTIONATA PERIOADA DE DEPUNERE A DOSARELOR. 
 
Va rog sa aveti rabdare pana la afisarea anuntului de selectie 
pentru 2017-2018 deoarece Biroul Erasmus+ trebuie sa verifice 
toate acordurile inter-institutionale valabile la aceasta data. Exista 
parteneri care au anulat acordurile si sunt multi parteneri noi. 
 
Nu va faceti probleme in legatura cu certificatele de competenta 
lingvistica. Biroul Erasmus+ va va sprijini sa rezolvati problema 
obtinerii certificatelor, in cazul in care nu aveti deja certificate de la 
alte institutii. 
 
CONTACT:   
Biroul Erasmus+ 
(Coordonator: lect.univ.dr. Doina IENEI) 
STR. MATEI CORVIN NR. 6 (CASA MATEI CORVIN, SALA 15) 
TEL: 0264-591477; 
e-mail: relations@uad.ro;  
link pe site-ul UAD:  
http://www.uad.ro/international/erasmus/mobilitati_studentesti 
 
Pagina Facebook: 
https://www.facebook.com/BiroulPentruProgrameComunitareUadCluj/ 
 
Grupul Facebook Erasmus+ Outgoing UAD Cluj-Napoca 
https://www.facebook.com/groups/1681689418751267/ 
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