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Criterii de selecţie pentru studenți  
 
Criterii de eligibilitate: 

- să fie student la licenţă/master/doctorat în cadrul Universităţii din Craiova; 

- să fie absolvent a cel puţin un an din ciclul de licenţă pentru mobilităţile de studii; 

- dacă a beneficiat de alt stagiu Erasmus studii sau plasament perioada de mobilitate nu trebuie să 

depăşească 12 luni pentru fiecare ciclu de învăţământ; 

- să promoveze un test de limbă străină. 

 

Criterii generale de selecţie pentru studenţi: 

- să aibă rezultate academice bune în anul universitar anterior; 

- să prezinte o scrisoare de intenţie; 

- să prezinte un curriculum vitae; 

- să prezinte un certificat de competenţe lingvistice. 

 

Informarea candidaţilor se va realiza la facultăţile implicate în Programul Erasmus+ cât şi la 

Departamentul de Relaţii Internaţionale prin Biroul Erasmus+, în legătură cu: 

- oportunităţile de mobilitate şi universităţile partenere; 

- recunoaşterea academică prin echivalarea creditelor obţinute la universitatea parteneră; 

- finanţarea în Programul ERASMUS+: 

- pentru mobilităţi de studii grantul Erasmus va fi de 500/450 de euro/lună iar studenţii  

beneficiari de bursă socială vor primi, în plus, 200 de euro/lună la grantul de 500/450 de 

euro/lună; 

 - pentru mobilităţile de plasament grantul Erasmus va fi de 700/650 de euro/lună.  

 

Selecţia se face în luna martie la toate facultăţile implicate în Programul Erasmus+. Prodecanii 

responsabili cu relaţiile internaţionale vor transmite listele cu studenţii selectaţi către Biroul 

Erasmus+  până la 30 aprilie şi va cuprinde: nume, prenume, data naşterii, adresa, e-mail, telefon, 

ciclul de învăţământ şi anul în care se află studentul în momentul selecţiei, 

universitatea/organizaţia/firma gazdă, durata stagiului şi semestrul în care se realizează. 

 Lista cu studenţii selectaţi va fi însoţită de un proces verbal al selecţiei, care să menţioneze membrii 

comisiei (minim 3 membri - prodecanul responsabil cu relaţiile internaţionale şi doi membrii din 

corpul profesoral al facultăţii), criteriile urmate, desfăşurarea selecţiei, lista rezervelor, lista studenţilor 

respinşi şi declaraţia de evitare a conflictului de interese a membrilor comisiei de selecţie. În cazul în 

care selecţia se desfăşoară la nivel departamental, procesul verbal al selecţiei va fi unul de constatare a 

îndeplinirii criteriilor, în care se va preciza componenţa comisiilor, criteriile fiecărei selecţii şi 

rezultatele lor. 
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