SELECȚIE ERASMUS ÎN
FACULTATEA DE GEOGRAFIE
2021-2022 (mobilități de studiu)
Selecția ERASMUS pentru mobilități studenți (stagii de studiu) în anul academic 2021 –
2022 va avea loc astfel:
01-05 Martie 2021 (perioada de depunere a dosarelor ONLINE, PE MAILUL
ERASMUS@GEO.UNIBUC.RO).
- 10 Martie 2021,incepand cu orele 10.00 va avea loc interviul, ONLINE. Linkul de conectare
va fi anunțat celor înscriși pe mailul transmis.
Numărul de locuri alocate Facultății de Geografie este de 25.
Criterii de selectie aprobate de facultate:
• calitate de student / masterand / doctorand la UB la cursuri regulate/la zi, la selecție și pe durata
stagiului;
• absolvent cel puțin al primului an de studii în momentul începerii mobilității (pentru nivel licență);
• integralişti după ultima sesiune de examene (fără nicio restanță);
• promovarea unui test de limbă straină / certificat / atestat de limbă străină- OBLIGATORIU;
trebuie respectat nivelul cunoștiințe de limbă prevăzut în acord (fisier atașat Destinații Geografie)
• prezentarea unei scrisori de intentie / de motivație într-o limbă străină ;
• prezentarea unui curriculum vitae, obligatoriu în format Europass (într-o limbă străină).
• prezentarea unui program de studiu in universitatea gazdă, cel puțin 2 opțiuni;
Dosarul va fi transmis online pe mailul ERASMUS@geo.unibuc.ro sub forma unui singur
document scanat (denumit ERASMUS_nume candidat) si va conține următoarele acte:
- promovarea unui test de limbă straină / certificat / atestat de limbă străină OBLIGATORIU;
trebuie respectat nivelul cunoștiințe de limbă prevăzut în acord (fisier atașat Destinații
coordonatori)
- Scrisoarea de intentie / de motivație într-o limbă străină ;
- Curriculum vitae, obligatoriu în format Europass (într-o limbă străină) ;
- Prezentarea unui program de studiu in universitatea gazdă, cel puțin 2 opțiuni de destinații.
Precizăm că în cadrul Program ERASMUS, un student poate beneficia de grant ERASMUS pe
durata fiecărui ciclu de studii (până la maxim 12 luni de stagiu / ciclu de studii).
Mai multe informații regăsiti in documentele anexate:
Afis general selectie Erasmus 2021-2022
Acorduri geografie.

