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Biroul pentru Programe Comunitare (BPC) 
– ERASMUS – 

 

PRESELECłIE ŞI SELECłIE ERASMUS 2011-2012 
ÎN FACULTĂłI 

 

PreselecŃia ERASMUS pentru anul academic 2011-2012 la FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI 
STRĂINE are loc în perioada 02 - 21 martie 2011: depunerea dosarelor la Decanat şi înregistrarea lor 
(21 martie este ultima zi de înscriere, inclusiv: program general Decanat – luni, miercuri, joi: între 

orele 14-16; vineri: între orele 12-14; marŃi NU se fac înscrieri. 
SelecŃia ERASMUS pentru anul academic 2011-2012 la FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI 

STRĂINE are loc în perioada 1 - 16 aprilie 2011, în functie de datele stabilite de COMISIA DE SELECłIE 
UNICĂ pe facultate (1-2 aprilie sau 8-9 aprilie sau 15-16 aprilie, între orele 12-16). 

*În cazul în care numărul de candidaŃi este mai mare, atunci COMISIA DE SELECłIE UNICĂ va stabili zile 
suplimentare în care să aibă loc selecŃia studenŃilor înscrişi pentru concurs 

(dosarele înregistrate pentru selecŃie se preiau direct de la Decanat de către membrii comisiei de selecŃie; lista 
cu acorduri Erasmus active ale catedrelor şi numărul disponibil de burse Erasmus se afişează la Decanat). 

 
CRITERII GENERALE DE SELECłIE  

(la care facultatea poate adauga criterii proprii): 
◊ să fie student / masterand / doctorand al UB (în momentul selecŃiei şi pe durata stagiului); cetăŃenii străini 
sînt eligibili dacă au permis de rezidenŃă temporară sau permanentă eliberat de autorităŃile române 
◊ să fie absolvent cel puŃin al primului an de studii în momentul începerii mobilităŃii (pentru nivel de licenŃă); 
◊ să fie integralişti (NICI O RESTANłĂ, indiferent de anul de studiu şi nivelul de studiu) după 
sesiunea de examene din ianuarie-februarie 2011; să aibă rezultate bune în anul universitar anterior: 
 

la FLLS: pentru anii 1-3 licenŃă, media minimă cumulată la ariile A şi B: 7,50 
pentru anii 1-2 masterat cu două specializări: media minimă cumulată la ariile A şi B: 7,50 
pentru anii 1-2 masterat cu o singură specializare: media minimă: 8,00 
pentru programe doctorale: media minimă: 8,50 
 

◊ pentru programe doctorale: să NU beneficieze de bursă structurală (adeverinŃă de prezentat în acest sens) 
◊ să nu fi beneficiat de un alt stagiu ERASMUS, cu sau fără suport financiar; 
◊ să aibă cunoştinte lingvistice într-o limbă străină; 
◊ să prezinte DOSARUL DE CONCURS (obligatoriu dosar plic) care trebuie să conŃină:  
1. Curriculum Vitae (format european) în limba română şi COPIE după actul de identitate 
2. Scrisoare de intenŃie / de motivaŃie în limba română 
3. Ierarhia universităŃilor la care studentul doreşte să studieze, în funcŃie de care primeşte destinaŃia (5 sau 

mai multe universităŃi, în funcŃie de numărul de acorduri disponibil catedrelor la care este afiliat 
studentul), sub formă de LISTĂ separată, document WORD 

4. Planul de studii sub formă schematică, document WORD (conform informaŃiilor on-line: link-ul către 
universităŃi se găseşte pe site-ul unibuc.ro, secŃiunea Erasmus); cîte un plan de studii pentru fiecare 
destinaŃie în parte din Ierarhia universităŃilor 

5. DeclaraŃie că e de acord să susŃină examene de diferenŃă dacă va avea deficit de credite la aria A sau B 
(Un formular standard se poate obŃine de la Decanat) 

6. *DeclaraŃia Decanului privind recunoaşterea studiilor în cadrul programului Erasmus (Un 
formular standard se poate obŃine de la Decanat) – aplicabil doar pentru cîştigătorii bursei 
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7. SituaŃia şcolară eliberată de secretariat din care să rezulte că este integralist (NICI O RESTANłĂ) 

(NU se adaugă la calcularea mediei notele de la SPORT) şi că are media minimă indicată mai sus 
8. AdeverinŃă care să ateste că NU beneficiază de BURSE STRUCTURALE (doar pentru DOCTORANZI) 
9. Alte acte relevante: certificate, diplome, etc, considerate relevante pentru concurs (în copie) sau solicitate 

expres de Comisia de selecŃie. 
 
◊ studentul poate candida atît pentru limba A, cît şi pentru limba B (DOSARE DE CONCURS SEPARATE); 
MEDIA obŃinută de student în urma interviului evaluat de COMISIA DE SELECłIE UNICĂ va intra în 
calcul pentru ambele dosare, iar dacă studentul cîştigă bursa cu ambele dosare, atunci va trebui să opteze 
pentru una dintre destinaŃiile cîştigate 
◊ nu se admit decît dosarele care au fost înregistrate la Decanat pentru PreselecŃie şi SelecŃie 

 
Dupa SelecŃia din facultate, 31 mai 2011 este termenul limită de primire a dosarelor şi 

formularelor la BPC pentru titularii granturilor şi pentru rezerve (pentru ambele semestre). 
În cazul în care universităŃile gazdă au un termen limită de înscriere (eventual on-line) mai devreme de 

această dată, bursierii trebuie să îl respecte pe acela (să se înscrie on-line şi să se prezinte urgent la BPC cu 
dosarul). 

 

ATENłIE ! 
Bursa ERASMUS nu acoperă integral costurile şederii în străinătate (cca. 300 Euro pe lună pentru 2011-
2012). Bursa ERASMUS este destinată unui stagiu de studiu, finalizat cu examene (ale căror rezultate sînt 

recunoscute la întoarcere), iar examenele de licenŃă, disertaŃie sau doctorat trebuie susŃinute la Universitatea 
din Bucureşti. Aranjamentele de cazare în străinătate sînt de datoria bursierului ERASMUS. 

 
 

Precizări privind plecarea în stagiul Erasmus a studenŃilor care au cîştigat bursa Erasmus: 
 

*** Semnarea contractului de studii se face de către Coordonatorul Erasmus al FacultăŃii, pe baza unor 
Preavize eliberate şi semnate de Coordonatorii Erasmus ai Catedrelor (dacă studentul are dublă 
specializare, solicită cîte un Preaviz de la Coordonatorii Erasmus ai Catedrelor la care este afiliat); Preavizul 
trebuie să conŃină explicit titlurile cursurilor în limba străină şi, pentru limbi speciale precum cele slave, 
arabă, etc., între paranteze traducerea în limba engleză: aceasta este structura planului de studii la aria A (un 
preaviz) şi aria B (un al doilea preaviz). Structura planului de studii din aceste două preavize trebuie să se 
regăsească integral în planul de studii ataşat contractului de studii Erasmus; în lipsa preavizelor (care 
rămîn la Coordonatorul Erasmus al FacultăŃii) contractul de studii nu poate fi semnat. 
* Un formular standard al Preavizului se poate obŃine de la Decanat  
*** ÎN MOMENTUL plecării studentul Erasmus nu trebuie să aibă nici o restanŃă – dacă între momentul 
selecŃiei şi plecarea în stagiul Erasmus studentul acumulează o singură restanŃă, acesta pierde bursa Erasmus 

 
 

Alte precizări privind condiŃiile de studiu: 
• studentul Erasmus trebuie să obŃină la studii un MINIM de 30 ECTS (credite transferabile) astfel:  
Limbă şi Literatură / LMA / Studii Culturale: 
17 ECTS pentru aria A; 13 ECTS pentru aria B (cu echilibru între limbă-lingvistică şi literatură);  
TRADUCERE ŞI INTERPRETARE: 
15 ECTS pentru aria A; 15 ECTS pentru aria B 
• dacă a plecat pe primul semestru, studentul Erasmus poate solicita PRELUNGIREA STUDIULUI PE 

AL DOILEA SEMESTRU numai cu condiŃia ca, dacă are dublă specializare, să aibă posibilitatea să 
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studieze ambele arii A şi B în ambele semestre de stagiu Erasmus şi dacă media obŃinută în Ńară 
înainte de plecarea în stagiul Erasmus se încadrează în criteriile de eligibilitate de mai sus:   

pentru anii 1-3 licenŃă, media minimă cumulată la ariile A şi B: 7,50 
pentru anii 1-2 masterat cu două specializări: media minimă cumulată la ariile A şi B: 7,50 
pentru anii 1-2 masterat cu o singură specializare: media minimă: 8,00 
pentru programe doctorale: media minimă: 8,50 
 
• în cazul în care studentul a obŃinut 30 ECTS, dar are deficit pe una dintre ariile A sau B, atunci va 

urma să susŃină examene de diferenŃă la întoarcerea în Ńară în cuantumul deficitului (semnează o 
declaraŃie în acest sens că este de acord cu această condiŃie) 

(Ex: dacă obŃine 20 ECTS pentru aria A şi 10 ECTS pentru aria B: se vor susŃine examene de diferenŃă, 
stabilite de comun acord cu şeful de catedră şi responsabilul Erasmus al catedrei respective, pentru 
acoperirea celor 3 ECTS deficitare la aria B) 
• la selecŃie: Comisia de selecŃie Ńine cont dacă studentul acoperă ambele arii A şi B (cf. Planul de studii)  
• Pentru destinaŃia TURCIA: sînt eligibili NUMAI studenŃi care studiază şi limba TURCĂ (ca arie A sau B) 
• Limba a 3-a NU intră în planul de studii Erasmus, dar studentul îşi poate alege să studieze această 

limbă prin credite excedentare (peste cele 30 ECTS minime) 
• Modulul psiho-pedagogic nu poate fi acoperit în timpul stagiului Erasmus, de aceea studentului i se 

recomandă să ia legătura cu profesorii în cauză înainte de a pleca, pentru a organiza o reprogramare a 
studiilor la acest modul 

 
Alte precizări privind plecarea şi selecŃia 

 
◊ studenŃii din anul I în momentul selecŃiei, vor pleca obligatoriu pe sem. II din anul II; 
◊ studenŃii din anii terminali în momentul selecŃiei (ciclu licenŃă), vor pleca obligatoriu pe sem. II din anul I 
de masterat, cu condiŃia admiterii la masterul de profil şi prezentarea la BPC a adeverinŃei de la facultate care 
confirmă admiterea; 
◊ recomandare: studenŃii selectaŃi pentru plecare în anii terminali (ciclu licenŃă) vor pleca pe sem. I din 
anul III, iar masteranzii aflaŃi în anul I la selecŃie vor pleca pe sem. I din anul II de master, pentru a putea 
intra în examenele de licenŃă / disertaŃie după încheierea şi recunoaşterea stagiului; 
 
◊ Rezervele trebuie să pregătească dosarul pentru plecare obligatoriu pe sem. II, în cazul în care vor fi 
fonduri suficiente devenind titulari de grant. Dacă rezervele doresc să plece pe cont propriu (fără 
finanŃare ERASMUS), acest lucru este posibil şi trebuie comunicat BPC: aceştia pot pleca pe sem. I (cu 
respectarea criteriilor de mai sus).  
◊ Rezervele primesc programare privind universitatea de destinaŃie la fel ca titularii, în momentul selecŃiei 
◊ se pot acorda „granturi Erasmus Zero” în afara numărului alocat pentru titulari şi rezerve, dar în limita 
numărului de locuri maxime disponibile pentru fiecare catedră în parte. Studentul în acest caz trebuie să 
îndeplinească ACELEAŞI CRITERII PRECUM PENTRU TITULARI ŞI REZERVE. 
 
◊ Se pot depune contestaŃii la Decanat privind selecŃia Erasmus, în termen de maximum o săptămînă de la 
afişarea rezultatelor selecŃiei. 

SUCCES! 
Biroul Programe Comunitare (BPC): Palatul FacultăŃii de Drept, etaj 2, cam. 301 

E-mail: intcoop@unibuc.ro 
şi Coordonatorii Erasmus FLLS: Conf. dr. Mihai A. Stroe, Asist. Bogdan-Mihai Damian 


