
Calendarul concursului de selecției pentru  

MOBILITĂȚI DE STUDIU ȘI PRACTICĂ ERASMUS+  

 

OCTOMBRIE 2019 

 

Concursul de selecție pentru mobilități de studiu și practică Erasmus+ se va derula în două etape, 

astfel: 

 

I. SUSȚINEREA TESTĂRII LINGVISTICE 

1) 01 - 14 octombrie 2019: înscrierea pentru testare lingvistică, prin completarea Google Form 

(a se vedea https://www.unitbv.ro/studenti/erasmus.html) 
 

2) 15 octombrie 2019 (orele 14.00 - 16.00): susținerea testării lingvistice - Aula Universității 

Transilvania din Brașov (probă pe calculator- Bibliotecă și interviu – sala UI7) 

 

3) 17, 18 octombrie 2019: ridicarea certificatelor lingvistice de către studenți de la Biroul 

Erasmus+ (între orele 09.00-13.00) -se vor ridica personal de către studenți, pe baza actului de 

identitate. 

 

II. CONCURSUL DE SELECȚIE PENTRU MOBILITĂȚI ERASMUS+ 

1) 14-22 octombrie 2019: completarea și depunerea dosarelor de candidatură. 

 

 !!! Pentru studenții de la programele de licență, anii 2 master/ 2-3 doctorat 
Candidatura se va realiza în exclusivitate on-line, pe portalul https://erasmus.unitbv.ro. 

Logarea pe portal se va realiza doar cu detaliile contului de email personal instituțional 

(@student.unitbv.ro). Toate documentele care alcătuiesc dosarul de candidatură se vor încărca pe 

portal. 

 

 !!! Pentru studenții din anul 1 master/ doctorat 
Cererea de înscriere se va completa on-line la link-

ul http://193.254.231.48/ErasmusPlus2020/ se va lista și depune semnată la coordonatorul 

Erasmus+ la nivel de facultate/ departament, împreună cu toate celelalte documente care 

alcătuiesc dosarul de candidatură - se consulta site-ul UniTBv pentru detalii privind conținutul 

dosarului de candidatură. 

 

2) 23-25 octombrie 2019: evaluarea dosarelor de candidatură și realizarea selecției de către 

Comisia de Selecție, Echivalare și Recunoaștere Erasmus+ (C-SER) la nivel de facultate/ 

departament. 

 

3) 28 octombrie 2019:  transmiterea de către coordonatori la Biroul Erasmus+ a proceselor 

verbale de selecție și a dosarelor de candidatură ale studenților și anunțarea rezultatelor selecției 

către studenții candidați. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4zkC6kum9cr0fqZfZfAbi25lt7Q35Ja0zIH7ph8C11tblhw/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://www.unitbv.ro/studenti/erasmus.html
https://erasmus.unitbv.ro/
http://193.254.231.48/ErasmusPlus2020/


 

 

 

 

 

Mobilități de studiu 

Unde puteți studia - mobilități de studiu 

 

Accesati       https://www.unitbv.ro/studenti/erasmus.html 

 

 

 

 

Pentru detalii contactați: 

Coordonatorul Erasmus+ al Facultății de Sociologie și Comunicare 

Lect Dr Ana-Maria Bolborici 

ana.bolborici@unitbv.ro 

 

 

 

 

02.10.2019 

https://www.unitbv.ro/studenti/erasmus.html

