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DOSAR DE SELECȚIE  

STUDENT PARTICIPANT LA MOBILITATE ERASMUS+  
 

 

Minimul la dosarul de selecție (fișierele electronice se trimit coordonatorului Erasmus+): 

1) Cerere în care să se exprime opțiunile cu privire la stagiu (maximum 3); 

2) Curriculum Vitae în format Europass, actualizat și semnat; 

3) Scrisoare de intenție (maximum 1 pagină), în care să se precizeze obiectivele 

participării la un stagiu  Erasmus+, motivele pentru participarea la selecţia pentru un 

stagiu Erasmus+  la o anumită instituție parteneră, preferinţa pentru o anumită ţară 

străină, ţeluri în cariera personală. 

4) Copie a cărţii de identitate. 

 

Pentru completare ulterioară a dosarului: 

5) Extrasul din foaia matricolă pentru nivelul de studiu la care este înmatriculat candidatul 

la momentul selecţiei eliberat de secretariatul facultăţii;  

6) Adeverință care să ateste calitatea de student înmatriculat în cadrul Universității din 

Pitești; 

7) Studenții la nivel licență, anul I, vor depune diploma de bacalaureat și foaia matricolă 

care atestă absolvirea ciclului liceal (în copie);  

8) Studenţii la nivel master sau doctorat vor include şi situaţia şcolară de la nivelul/nivelele 

de studiu deja absolvite (foaia matricolă şi diploma obţinută la nivel licenţă şi master, 

după caz). Documentele vor rămâne în copie la dosarul de selecţie al studentului;  

9) Atestat de cunoaştere a unei limbi de comunicare internaţională sau a limbii oficiale din 

ţara gazdă, eliberat de către structurile specializate ale UPIT sau de către o altă instituţie 

abilitată.  

10) Declaraţie autentificată la notariat din care să reiasă faptul că nu se depășește durata de 

maximum 12 luni de mobilități Erasmus+/ciclu de studiu, indiferent de tipul mobilității, 

de forma de învăţământ sau de instituţia la care a mai fost înmatriculat; 

11) Alte documente stabilite la nivel de facultate, care să vină în sprijinul obținerii 

mobilității.   

 

 


