
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

FACULTATEA DE HORTICULTURĂ 

Selecția studenților pentru mobilități Erasmus+ în anul universitar 2016-2017 

Studenții Facultății de Horticultură interesați să participe la un stagiu de mobilitate extern, 

finanțat de Uniunea Europeană în cadrul programului Erasmus+, au la dispoziție pentru anul 

universitar 2016-2017 următoarele variante/destinații: 

Nr. 
crt. 

Universitatea parteneră Tipul 
stagiului 

Număr de  
stagii 
disponibile 
(studii/ 
plasament) 

Durată 
maximă 
stagiu 
(luni) 

Domeniu Pentru 
studenții 
la 

1 Universidad de Castilla – 
La Mancha, Spania 

studii/ 
plasament 

2 5 Ingineria 
produselor 
alimentare 

licență / 
master / 
doctorat 

2 "Angel Kanchev" 
University of Ruse, 
Razgrad Branch, Bulgaria 

studii/ 
plasament 

2 5 Ingineria 
produselor 
alimentare 

licență / 
master / 
doctorat 

3 Bordeaux Sciences Agro 
Ecole Nationale 
Superieure des Sciences 
Agronomiques de 
Bordeaux, Franța 

studii 2 5 Horticultură licență / 
master / 
doctorat 

4 Marmara Universitesi, 
Istanbul, Turcia 

studii 9 12 Biologie licență / 
master / 
doctorat 

5 University of Piraeus, 
Grecia 

studii 4 5 Agricultură master / 
doctorat 

6 Cankiri Karatekin 
University, Turcia 

studii 2 4 Agricultură 
Științele 
naturii 

licență / 
master 

7 Technological 
Educational Institute of 
Peloponnese, Grecia 

studii/ 
plasament 

2 5 Ingineria 
produselor 
alimentare 

licență / 
master / 
doctorat 

8 Alexander Technological 
Educational Institute of 
Thessaloniki, Grecia 

studii/ 
plasament 

2 5 Horticultură licență / 
master 

9 Technological Education 
Institute of Thessaly, 
Grecia 

studii/ 
plasament 

3 5 Horticultură 
Ingineria 
produselor 
alimentare 

licență / 
master / 
doctorat 

10 University of Ege, Turcia studii/ 
plasament 

2 5 Horticultură licență / 
master / 
doctorat 

11 Universitat Politecnica de 
Valencia, Spania 

studii/ 
plasament 

2 5 Horticultură 
Ingineria 
produselor 
alimentare 

licență / 
master / 
doctorat 

 

 

 



Actele necesare înscrierii la concursul de selecție sunt:  

 Curriculum-ul vitae, în format EuroPass, de preferință în limba țării unde se solicită bursa 

de mobilitate sau în limba engleză; 

 Situația școlară (aceasta se poate obține de la secretariatul facultății);  

 Scrisoarea de motivație, de preferință în limba țării unde se solicită bursa de mobilitate 

sau în limba engleză; 

  Certificat de competență lingvistică (acolo unde este cazul).  

Perioada de înscriere pentru participarea la mobilitățile din anul academic 2015 – 2016 este 

21 martie – 7 aprilie 2016. 

Pentru orice alte detalii suplimentare legate de criteriile de eligibilitate, universitățile 

partenere, fondurile primite pentru deplasare, etc., studenții sunt invitați să ia legătura cu 

responsabilul departamental Erasmus. 

 

 

      Prof.univ.dr. Nour Violeta 

   Responsabil Departamental Erasmus 

Facultatea de Horticultură 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


