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Departamentul de Relaţii Internaţionale 
Biroul Erasmus 

Anunț concurs de selecție suplimentară 

 

Mobilități Erasmus de studiu cu desfășurare în semestrul II, an univ. 2022-2023  

 

Programele de masterat - I.O.S.U.M. 

 

Facultatea de Medicină, 

Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației,  

Facultatea de Științe și Litere ”Petru Maior”,  

Facultatea de Economie și Drept  

 

AN UNIVERSITAR 2022-2023 

 

Biroul Erasmus + organizează concurs de selecţie pentru mobilitățile de studiu Erasmus + ce 

urmează a fi desfășurate în semestrul II al anului universitar 2022-2023.  

Detalii 
Perioada de studiu este de aproximativ 5 luni şi se desfăşoară într-o universitate din UE cu care 

UMFST G.E. Palade Tg. Mureş are semnat un acord bilateral. Lista locurilor disponibile pentru ciclul II de 
învățământ universitar (masterat) este disponibilă pe site-ul oficial al universității (link direct aici), cu 
următoarele modificări de locuri (rezultate în urma primei selecții pentru mobilitățile de studii) : 

Universita degli Studi del Molise, Italia - disponibile 2 locuri domeniu Nutrition; 
Halic University, Turcia – disponibile 2 locuri Nutrition; 
Gazi University, Turcia – disponibile 4 locuri Nutrition; 4 locuri Nursing; 
Celal Bayar University, Turcia – disponibile 2 locuri domeniu Nursing; 
Universita del Salento, Italia – disponibile: 3 locuri domeniu Engineering; 1 loc domeniu 

Business Administration, 0 locuri domeniu Law, 
CY Cergy Paris Universite, Franța – disponibil 1 loc domeniu Modern Languages; 
Pazmany Peter Catholic University, Ungaria – disponibil 1 loc domeniu Law.  
Toate celelalte locuri afișate pentru ciclul II de învățământ universitar (masterat) sunt deschise 

la concurs. Studenții sunt sfătuiți să ia în calcul la alegerea universităților perioada de înscriere de la 
universitatea parteneră, pentru a avea timp pentru toate procedurile administrative ulterioare selecției. 

Depunerea dosarelor 
Dosarele se depun în perioada 26.09.2022 - 04.10.2022 (ora 15.00) pe adresa de email 

veronica.zaharagiu@umfst.ro  sub forma unui singur document, în format PDF a cărui denumire trebuie 
să cuprindă NUMELE, PRENUMELE, PROGRAMUL DE STUDIU și ANUL DE STUDIU (exemplu: Zaharagiu 
Veronica_CA_anul I) și care trebuie să conțină toate actele necesare conform indicațiilor de mai jos. NU 
se acceptă completări ale dosarului ulterior depunerii acestuia. Dosarele incomplete sau care nu 
corespund criteriilor de selecție vor fi respinse automat. 

NB 1: aplicațiile trimise pe altă adresă de email decât cea menționată în anunț nu se vor lua în 
considerare. 

NB 2: Mediile declarate vor fi confirmate de secretariatele decanatelor/ I.O.S.U.M. la cererea 

Biroului Erasmus+. 

http://www.umfst.ro/
mailto:rel.int@umfst.ro
https://www.umfst.ro/universitate/relatii-internationale/erasmus/erasmus-bilateral-agreements/erasmus-ue-ka103.html
mailto:veronica.zaharagiu@umfst.ro
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Departamentul de Relaţii Internaţionale 
Biroul Erasmus 

Dosarul trebuie să cuprindă: 

1. Opis; 

2. Fișa de înscriere la concursul de selecţie pentru mobilităţi în cadrul Programului Erasmus+ ;  

3. Propunere pentru un program de studiu inițial – rezultat în urma accesării site-lui oficial al 

universității/universităților pt. care se depune dosarul și a consultării disciplinelor de studiu care 

pot fi urmate în străinătate și echivalate în țară; 

4. Copie după cartea de identitate sau paşaport; 

5. CV EUROPASS (redactat în limba engleză); 

6. Scrisoare de motivaţie (în lb. română).  

 

Lista actelor necesare pentru dosarul de selecție și lista universităților partenere sunt 

disponibile pe site-ul oficial al universității, paginile secțiunii Relații Internaționale și pot fi consultate 

aici și aici.  

 

Criterii de eligibilitate 

Sunt eligibili toți studenții români/străini înmatriculați în anul universitar 2022-2023 la 

programele de studiu de masterat, anul I, oferite de I.O.S.U.M. aferente Facultății de Medicină, 

Facultății de Inginerie și Tehnologia Informației, Facultății de Științe și Litere ”Petru Maior” și Facultății 

de Economie și Drept 

 

Selecția candidaților se va face conform următoarelor criterii: 

- media aritmetică a anilor de studii de licență pentru studenții masteranzi înmatriculați în anul I 

al programului de studii masterale. 

Pentru detalii suplimentare, puteți contacta Biroul Erasmus+ la sala R16 (str. N. Iorga nr. 1), prin 

e-mail, la adresa veronica.zaharagiu@umfst.ro, sau telefonic, la +40265 250 142.  

 

Prof.Dr. Angela BORDA 

Director Departament relații internaționale 
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