UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE LITERE

Selecție ERASMUS+
Mobilități de studiu și practică
Anul universitar 2016-2017, semestrul al II-lea
Facultatea de Litere anunță organizarea unei noi selecții Erasmus+
pentru mobilități de studiu și practică prevăzute a se desfășura în al
doilea semestru al anului universitar 2016-2017.
Informațiile privind instituțiile partenere, numărul de locuri
disponibile, domeniile de specializare și tipul de mobilitate
(studiu/practică) se regăsesc în Anexa 1.
Criterii de eligibilitate
La examenul de selecție pot participa studenți ai Facultății de Litere,
de la orice specializare, care îndeplinesc următoarele condiții:
- își depun dosarul de selecție până la termenele limită anunțate;
- au finalizat cel puțin un an de studiu în momentul începerii
mobilității (nu pot participa la această selecție studenții aflați în prezent
în anul I nivel licenţă).
Pot participa la selecţie şi studenţii care doresc să efectueze o
mobilitate de plasament în alte instituții decât cele anunțate pe lista
publicată de Prodecanatul cu activitatea studenţilor şi relaţiile
internaţionale, urmând ca alocarea grantului să se realizeze în funcție de
fondurile disponibile și de găsirea unui loc pentru efectuarea stagiului.
Conţinutul dosarului de candidatură
- scrisoare de intenție în limba de studiu/lucru în cadrul mobilității
(precizată pentru fiecare instituție parteneră, în Anexa 1 la prezentul
anunț de selecție);
- curriculum vitae în limba de studiu/lucru în cadrul mobilității;
- situația școlară până la momentul respectiv, imprimată de pe
platforma Evidența Studenților.

 Concursul de selecţie
Concursul de selecție se organizează pentru următoarele limbi
străine:
- limba engleză;
- limba franceză;
- limba spaniolă;
- limba italiană.
Concursul de selecție va consta în două probe:
- o probă scrisă, pentru evaluarea competenței lingvistice;
- o probă orală tip interviu, pentru evaluarea competenței lingvistice
și de specialitate.
 Depunerea dosarelor:
Dosarele se depun la Prodecanatul Facultății de Litere (sala 307):
12.10.2016, orele 12.00-15.00
13.10.2016, orele 12.00-15.00
Concursul de selecție se va desfășura în săptămâna 17-21.10.2016,
urmând ca datele și orele pentru fiecare probă de examen să fie afișate la
avizierul Prodecanatului Facultății de Litere în data de 14.10.2016.
N.B. Această selecţie nu se adresează studenţilor aflaţi deja în
mobilitate, care doresc prelungirea perioadei de mobilitate. Pentru
informaţii suplimentare legate de acest subiect, se va contacta Biroul
Erasmus+ al Universităţii.
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