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Universitatea din Pitești 
Nr. 4043 din 16.04.2020 

ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE  

 

     
ADRESĂ 

 
privind organizarea selecţiei studenţilor ERASMUS+  

  pentru anul universitar 2020-2021 
 
 
 

Selecţia curentă a beneficiarilor de mobilități ERASMUS+ se va face online (conform adresei 
3941/13.04.2020, aprobată în C.A. din 15.04.2020), prin concurs la nivel de facultate. Ulterior se mai pot 
face înscrieri la mobilitățile Erasmus+, pe mail la nicolescu.arina@yahoo.com sau direct la Biroul 
Erasmus+ (Corp Central, etaj 1, camera 33).  
 

Criterii de eligibilitate pentru studenţi: 
- studentul trebuie să fie înmatriculat la Universitatea din Pitești; 
- studentul poate aplica pentru o mobilitate Erasmus+ indiferent de domeniul său de studiu, dar să 

nu depășească durata de maximum 12 luni per ciclu de studiu; 
- pentru mobilitățile de studiu, studentul trebuie să fie înregistrat cel puțin în al doilea an al ciclului 

de licență sau în anul I la masterat sau doctorat. De plasamente pot beneficia și studenții din anul 
I de licență și absolvenții (în primul an de la obținerea diplomei). 

 

Se propun următoarele criterii minimale de selecţie studenţi: 
-       să aibă rezultate academice bune în toate sesiunile de examene anterioare; 
-       să prezinte o scrisoare de intenţie (motivare a solicitării mobilităţii). 

 

Pe lângă aceste criterii minimale impuse, facultățile au libertatea de a introduce alte criterii de 
selecţie cu caracter specific, care vor fi motivate în procesul verbal încheiat cu privire la organizarea şi 
selecţia candidaţilor în cazul în care nu au fost deja incluse într-un regulament al facultății.  
 

Componenţa comisiei de concurs pentru selecţie va fi constituită prin decizia decanului. 
Recomandăm ca secretarul (coordonator Erasmus+ în facultate) să primească pe mail documentele 
candidaților. 
 

Concursul de selecţie se va desfăşura online în perioada 11-14.05.2020.  
 

Secretarul comisiei va trimite pe mail la nicolescu.arina@yahoo.com, până la data de 18.05.2020, 
variante electronice pentru: procesul-verbal tipizat semnat de președintele comisiei și secretar, declaraţiile 
de evitare a conflictului de interese semnate de componenţii comisiei și documente din dosarele personale 
ale candidaților. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați documentele anexate. 

 
Prorector pentru Relații Internaționale, 

Conf.univ.dr.habil. Corina Amalia GEOGESCU 

 


