Selecția ERASMUS pentru mobilități studenți (stagii de studiu)
pentru anul academic 2016 - 2017
Şcoala Doctorală „Spaţiu, Imagine, Text, Teritoriu” anunţă scoaterea la concurs a unui număr de 3
burse ERASMUS pentru anul universitar 2016-2017. În funcție de punctajul obținut, vor exista și
rezerve (cu posibilitatea de a deveni titulari prin retragerea unui titular sau prin eventuala
suplimentare ulterioară a numărului de burse alocate SD-SITT).

Destinații disponibile pentru masteranzi:
 Université Libre de Bruxelles, Faculté de Lettres, Traduction et Communication,
Département des Sciences de l’Information et de la Communication, Section Arts du
Spectacle (et Cinéma).
Destinații disponibile pentru studenţi-doctoranzi:
 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Histoire de l'art et archéologie (UFR03), École
doctorale d'histoire de l'art
 Università degli Studi di Roma "La Sapienza”, Facoltà di Scienze della comunicazione.
Doctoranzii vor menționa pe dosarul de concurs opţiunile lor în ordinea descrescătoare
a preferinţelor.
PRECIZĂRI
Pot candida studenţii integralişti din anul I de masterat sau anii I și II de doctorat, care NU au
mai beneficiat de un alt stagiu de studiu ERASMUS în nivelul de studiu pentru care candidează
(master sau doctorat), cu sau fără suport financiar.
 Pentru masterat: se va lua în considerare media pe semestrul I al anului universitar 20152016, minim 8.00;
 Pentru doctorat: cumularea integral a numărului de credite (ECTS) corespondente
semestrelor deja parcurse.
Precizăm că în cadrul actualului program ERASMUS, un student poate beneficia de grant
ERASMUS pe durata fiecărui ciclu de studii (de ex.: un student care a beneficiat de stagiu
ERASMUS pe durata studiilor de licență, mai poate beneficia de un grant ERASMUS pe durata
studiilor de masterat).
Bursa ERASMUS este destinată:
 Pentru masterat – unui stagiu de studiu, finalizat cu examene ale căror rezultate sunt
recunoscute în bloc la întoarcere;
 Pentru doctorat – unui stagiu de studiu și documentare pentru teza de doctorat.

Nu pot candida:
 Doctoranzii beneficiari de burse finanţate din fonduri structurale (conform contractului
încheiat între Universitatea din București și ANPCDEFP, pentru evitarea dublei finanțări
din fonduri europene);
 Studenţi care au beneficiat deja de un alt stagiu ERASMUS în acelaşi ciclu de studii, cu
sau fără suport financiar;
 Studenţii restanţieri după sesiunea de examene ianuarie-februarie 2016.
Masteranzii selectaţi din anul I vor pleca obligatoriu pe sem. II din anul II, cu condiţia ca la
finalul anului I să fie integralişti (fără nicio restanţă) şi să prezinte situația școlară care confirmă
acest lucru la Biroul ERASMUS+.
Doctoranzii selectaţi din anul I vor pleca obligatoriu pe sem. II din anul II.
Doctoranzii din anul II vor pleca obligatoriu pe sem. I din anul III.
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 suficient timp pentru transformarea
rezervelor în titulari de grant.
Bursa ERASMUS nu acoperă integral costurile şederii în străinătate (finanţarea este asigurată
pentru 4 luni și este în valoare de 500 EURO/lună).
Aranjamentele de cazare în străinătate şi de viză îi revin bursierului ERASMUS.

DOSARUL DE CONCURS trebuie să cuprindă:
 situaţia şcolară la zi – secretariatul va completa dosarul cu acest document
 curriculum vitae, format Europass (într-o limbă străină). CV-ul trebuie să fie relevant pentru
concurs (să cuprindă studiile, participările la diverse manifestări ştiinţifice, stagiile de
voluntariat etc.)
 diplome, atestate profesionale obtinute de candidat, relevante pentru stagiul Erasmus
 scrisoare de intenţie\de motivație redactată într-o limbă străină (engleză, franceză), care să
cuprindă argumentele personale pentru obţinerea unei burse Erasmus
 un Plan al programului de studiu pentru fiecare destinație pentru care optează
 copie xerox după cartea de identitate
 copie certificat de competenţă lingvistică (Cambridge, TOEFL, DALF, diplomă eliberată
de Centrul de Limbi Străine Ariel sau atestat eliberat de Centrul de Limbi Străine al
Universităţii din Bucureşti).
ATENȚIE ! Nivelul de cunoștinte de limbă străină care trebuie respectat în funcție de
destinație este următorul:
 Université Libre de Bruxelles – franceză (minim B1 - maxim C2)
 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – franceză (minim C1 - maxim C2)
 Università degli Studi di Roma "La Sapienza” – italiană/engleză (minim B1 - maxim C2).

Punctajul pe baza căruia se vor distribui bursele se va calcula astfel:
1. Cunoștințele lingvistice de limbă străină (atestat de limbă străină sau test de limbă străină)
care au un punctaj între 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 va acorda
după cum urmează:
Nivel C2 - 10 puncte, Nivel Cl - 9 puncte, Nivel B2 - 7 puncte, Nivel Bl - 5 puncte.
2. Situația școlară (media anilor de studiu) care are un punctaj între 1 și 10 (10 = maxim),
punctajul reprezentând media anilor de studii, inclusiv semestrul I din anul academic 20152016.
3. Evaluarea dosarului, având un punctaj între 1 și 10 (10 = maxim).
4. Interviul, în care se va urmări reliefarea obiectivelor principale ale mobilității Erasmus+,
precum și oportunităților oferite de aceasta, având un punctaj între 1 și 10 (10 = maxim).
Totodată în interviu se va analiza și capacitatea de adaptabilitate a candidatului la un nou
sistem academic, la un nou mediu sociocultural, la realitatea economică și financiară din
țara gazdă etc.
Atât evaluarea cunoștințelor lingvistice (test/atestat), cât și interviul sunt obligatorii pentru
fiecare candidat. În caz contrar, candidatul va fi declarat respins.
Criteriile de departajare sunt în ordine:
1. punctajul obținut la interviu,
2. punctajul obținut pentru cunoștințele lingvistice,
3. punctajul obținut pentru situația școlară.
CALENDARUL CONCURSULUI
Perioada
Intervalul orar
14.04.-15.04.2016 12.00-18.00
19.04.-20.04.2016
20.04.2016
21.04.2016
21.04.2016
22.04.2016
25.04.2016

10.00-16.00
16.30
12.00
14.00-18.00
10.00-11.00
14.00

Activitatea
Depunerea dosarelor de candidatură la secretariatul
SD-SITT (demisol, Facultatea de Litere)
Evaluare dosare candidați
Interviu
Afişarea rezultatelor
Depunerea contestaţiilor
Analiza contestaţiilor
Afişarea rezultatelor finale

CANDIDAŢII DECLARAŢI ADMIŞI (TITULARI, REZERVE) ÎŞI VOR DEPUNE DOSARELE
LA BIROUL ERASMUS+, LA RECTORAT, PÂNĂ ÎN DATA DE 2 IUNIE 2016. Studenţii
trebuie să verifice on-line dacă universităţile partenere nu au un termen-limită de înscriere mai
devreme de această dată. În acest caz, se vor încadra în acel calendar și vor depune dosarul mai
devreme.
Dacă aveți nelămuriri, responsabilul Erasmus al SD-SITT vă stă la dispoziție:
lector univ. dr. Laura Marin, laurammarin@gmail.com.

