Cum se realizează selecția?
anul universitar 2018/2019 trebuie să depui la secretariatul
decanatului facultății tale în perioada 01-23 Martie,
un dosar care să cuprindă:
* Adeverință cu media anilor anteriori;
* Curriculum Vitae;
catedrele abilitate) sau alte diplome recunoscute; nu -și
pentru studenții care studiază limba respectivă ca parte
integrantă din specializarea lor;
* Cerere către Decan (se menționează facultatea, secția,
anul, universitatea pentru care aplici – maxim 3 opțiuni în
ordinea preferinței - și propunerea disciplinelor ce vor fi
studiate pe durata mobilității).
În perioada 26 – 29 Martie se va realiza selecția internă
a candidaților, (evaluarea dosarului și interviu) iar în data
de 30 Martie se vor afișa rezultatele finale.

Urmărește-ne și alătură-te
comunității Erasmus+
www.facebook.com/international.uvt/
www.ri.uvt.ro
#ErasmusPlus
Biroul Erasmus+
Camera 155B (UVT)

Având în vedere caracterul restrictiv în ceea ce priveşte bugetul
alocat pentru mobilităţi din programul Erasmus+ Partner Countries
se va organiza o nouă comisie de selecţie la nivel instituţionalcentralizat. Această a doua Comisie se va întruni în cazul în care
numărul total al candidaților declarați admiși va depăși numărul
de locuri disponibile.

Teste de limbă
cunoștințele tale lingvistice, poți susține un
test de evaluare a competenţelor lingvistice în
cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie
(pentru limbile engleză, franceză, germană,
spaniolă, italiană). Taxa este de 20 de lei și se
plătește în ziua examenului. Înscrierile se fac
la camera 228.
Studenții care au sau au avut ca
specializare limba în care vor desfășura
activitatea la organizația gazdă sunt scutiți
lingvistice.

Erasmus+ Studii
Partner Countries
Erasmus+ este programul UE ce înglobează
formarea profesională, educația școlară,
educația adulților, tineretului și sportul.

Erasmus+ Studii
Acest tip de mobilitate permite studenților din
Universitatea de Vest din Timişoara să efectueze
mobilități de studiu la universitățile partenere din
ţările din afara spaţiului Comunității Europene.
Mobilitățile Erasmus+ Partner Countries de studiu
oferă studenţilor posibilitatea de a descoperi
avantajele unei experienţe de studiu în alte ţări din
afara Comunității Europene din punct de vedere
educaţional, lingvistic şi cultural;

Îți poți realiza cercetarea pentru licență/ disertație/
doctorat la cele mai bune universități/ biblioteci
alese de tine;

BURSĂ 650 euro/ lună

Poți să adaugi în CV experiență pentru viitoarea ta
carieră, fiind cel mai cunoscut program de mobilități
pentru studiu și totodată cel mai simplu de accesat.
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Se acordă un grant
suplimentar pentru
transport în funcție
de distanța parcursă
între instituția de
origine și instituția
gazdă.
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(Africa de Sud, Albania,
Bosnia și Herțegovina, China,
Columbia, Mexic, Republica
Moldova, Muntenegru, Rusia,
Serbia, Uzbechistan).

Dacă la UVT ești
beneficiarul unei
burse de studiu/socială
etc., o vei primi și pe
perioada mobilității.

Ai ocazia să studiezi în alt sistem educațional din
afara Comunității Europene și să cunoști o altă țară,
cultură și limbă;
Îți poți petrece semestrul studiind, dar și călătorind în
timpul liber, astfel intrând în contact cu sute de alți
studenți internaționali;

Programul Erasmus+ de studiu contribuie la
dezvoltarea de resurse umane prin formarea unor
tineri deschişi şi cu experienţă internaţională.

Poți beneficia
de maxim 12 luni de
mobilitate Erasmus+
pe fiecare ciclu
academic
(licență,masterat,
doctorat).

Pentru a beneficia de o mobilitate Erasmus+ Studii, trebuie
să fii student în cadrul uneia din facultățile UVT înscris în
regim cu frecvență, să ai media anilor de studiu minim
7.00, să fii integralist la momentul plecării și să cunoști limba
țării în care vrei să îți desfășori mobilitatea sau limba în care își
desfășoară activitatea universitatea gazdă (dacă este diferită).

Studenții cu
nevoi speciale (cei care
prezintă certificat de
handicap) pot solicita suplimentarea grantului
în vederea desfășurării în
condiții optime
a mobilității.

Erasmus+ Studii
În cadrul programului Erasmus+, mobilitățile
de studiu se realizează în baza unui acord
bilateral încheiat între UVT și universitatea
parteneră.
Lista completă a acordurilor pentru fiecare
facultate/specializare o poți găsi pe site-ul
Departamentului de Relații Internaționale (www.ri.uvt.ro)
pe profilul de Facebook al DRI (international.uvt)
sau la avizierul facultății tale.
Este recomandat să vizitezi site-ul universităţii
care te interesează. Astfel poţi afla mai multe
informaţii atât despre programele de studiu
disponibile, cât şi despre aspecte practice
legate de viaţa în oraşul respectiv, costuri de
subzistenţă etc.

Îmi sunt recunoscute rezultatele
la finalul mobilității?
Acordurile între UVT și universitățile partenere au fost
stabilite tocmai pentru că există cursuri similare la
aceste instituții, fapt ce asigură recunoașterea studiilor.
În funcție de ceea ce se studiază la UVT pe perioada
mobilității tale, tu îți vei căuta materii echivalente
la universitatea gazdă.
Coordonatorul Departamental Erasmus+ din
cadrul facultății tale te va ajuta să alegi aceste
cursuri.

