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Departamentul de Relaţii 
Internaţionale 

 

Mobilități de plasament în cadrul Programului Erasmus+ pentru studenții masteranzi  

și pentru proaspăt absolvenți de studii masterale  

 

Anul universitar 2021-2022 

 
Biroul Erasmus+ al Departamentului de Relaţii Internaționale anunţă concursul de selecţie pentru 
mobilităţi de plasament Erasmus+ (SMP), an universitar 2021-2022. Aceste mobilități se adresează 
studenților înmatriculați la programe de studiu de master din cadrul I.O.S.U.M.  

Detalii 
Mobilitatea de plasament se poate desfășura într-o universitate sau instituție primitoare din mediul 
economic. 
Studenții selectați vor putea beneficia de finanțare doar dacă obțin o scrisoare de acceptare din partea 
instituției gazdă, semnată de reprezentatul oficial al instituției primitoare.  
 
Noul program Erasmus+ 2021-2027 aduce câteva modificări/noutăți, care sunt încă în curs de 

implementare și care se referă la țările și eligibilitatea organismelor în care se vor putea desfășura 

mobilitățile, sprijinul financiar (subzistență, transport  etc), alte aspecte administrative. De îndată ce ele 

vor fi disponibile, vor fi publicate pe site-ul Rel. Int. - Erasmus.  

Criterii de eligibilitate:  

 studenţi români/străini înmatriculaţi la UMFST G.E.Palade Tg. Mureş, în anul I la programe de 
studiu de master cu o durată de 2 ani – mobilități de practică pentru masteranzi. Durata 
mobilității este de 2 luni, iar mobilitatea se poate desfășura până la data de 16.09.2022, adică 
înainte de începerea oficială a anului universitar 2022-2023. Nu se acceptă perioade de 
mobilitate care depășesc data de 16.09.2022 (data de începere a anului universitar 2022-2023); 

 studenţi români/străini înmatriculaţi la UMFST G.E.Palade Tg. Mureş, în anul I la programe de 

studiu de master cu o durată de 1 an sau în anul II la programe de studiu de master cu o durată 

de 2 ani – mobilități de practică pentru proaspăt absolvenți de studii masterale. Sunt eligibili 

studenții masteranzi care își finalizează studiile de masterat în anul 2022. Foarte important: 

selecția candidaților se face înainte de susținerea disertației, iar mobilitatea Erasmus+ trebuie 

efectuată în primul an de la încheierea studiilor de masterat. Durata mobilităţii este de 2-5 

luni/an și se poate desfăşura în universităţi partenere (lista se găseşte pe site-ul UMFST 

G.E.Palade Tg. Mureș), alte universităţi sau instituții primitoare din UE, instituţii de 

cercetare/spitale din orice ţară a UE sau ţări care nu sunt membre UE, dar posedă carta Erasmus 

+ (ex. Turcia). Pentru efectuarea mobilității, candidaţii trebuie să obțină o scrisoare de acceptare 

din partea instituției în care se desfășoară mobilitatea. 

 

Criterii de selecție:  

Performanţa şcolară: media aritmetică a anului de studiu precedent pentru studenții masteranzi 

înmatriculați în anul II al programului de studii masterale cu o durată de 2 ani, respectiv media 
aritmetică a anilor de studii de licență pentru studenții masteranzi înmatriculați în anul I al programului 
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de studii masterale cu o durată de 1 an. Media aritmetică rezultă din suma rezultatelor 
evaluărilor realizate pentru toate disciplinele, indiferent dacă sunt promovate sau nu, împărțită 
la numărul total de discipline corespunzătoare semestrului vizat. Secretariatul I.O.S.U.M. va 
oferi Biroului Erasmus situația oficială a mediilor cerute pentru toți studenții candidați. 

Dosarul de selecție  

Dosarele de candidatură se trimit la Biroul Erasmus prin email, la adresa veronica.zaharagiu@umfst.ro, 

sub forma unui singur document în format PDF, a cărui denumire trebuie să cuprindă numele, 

prenumele, programul și anul de studiu al studentului (de ex., Veronica_Zaharagiu_PFAC_an_II).  

Dosarele se trimit la emailul precizat mai sus în perioada 03.06.2022 -  16.06.2022, ora 14.00. 

Dosarele trebuie să conțină următoarele documente: 

 Scrisoare de motivație, redactată în limba română, cu precizarea clară a programului de studiu 
de master al studentului candidat; 

 CV Europass (redactat în limba engleză); 

 Copie a cărții de identitate. 

Numărul de locuri disponibile cu finanțare: 20 mobilități de practică pentru masteranzi; 20 mobilități de 

practică pentru proaspăt absolvenți de studii masterale. 

Aplicațiile depuse vor fi evaluate de o comisie stabilită la nivel de facultate. 
  
După finalizarea evaluărilor, vom reveni cu instrucțiuni de urmat înainte, în timpul și după finalizarea 
mobilității pentru candidații selectați.  

 
Coordonator Instituțional Erasmus+ 

Prof. Dr. Angela Borda 
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