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MOBILITĂȚI DE STUDIU 2017/2018 
 

1. Listă universități partenere 

� Université Lumière Lyon2 (Franţa), www.univ-lyon2.fr:  

2 locuri pentru învăţământ de licenţă şi masterat, domeniul de studiu: Communication and Public Relations (2 semestre);  
2 locuri pentru învăţământ de licenţă şi masterat, domeniul de studiu: Humanities and Social Sciences (1 semestru);  

5 locuri pentru învăţământ de masterat, domeniul de studiu: Communication Hummanitaire et Solidarite(1 semestru); 

� Universite Sciences Po Grenoble (Franţa), http://www.sciencespo-grenoble.fr :  

2 locuri pentru învăţământ universitar de licenţă și masterat, domeniul de studiu: Social sciences, journalism & information 

(2 semestre); 

� Universidad de A Coruña (Spania), http://www.udc.es :  

6 locuri pentru învăţământ de licenţă şi masterat, domeniul de studiu: Audio-visual techniques and media production (2 
semestre);  

� Universitat Oberta de Catalunya (Spania), www.uoc.edu/portal/en/index.html:  

2 locuri pentru învăţământ de licenţă, domeniul de studiu: Communication studies (1 semestru);  

2 locuri pentru învăţământ de masterat, domeniul de studiu: Communication studies (1 semestru); 

� Universidad Miguel Hernández de Elche (Spania), www.umh.es:  

2 locuri pentru învăţământ de licenţă şi masterat, domeniul de studiu: Political Sciences (2 semestre),   

2 locuri pentru învăţământ de licenţă şi masterat, domeniul de studiu: Communication and Public Realtions (2 semestre); 

� Universitat de Girona (Spania), www.udg.edu:  

6 locuri pentru învăţământ de licenţă şi masterat, domeniul de studiu: Communication and Public Relations (2 semestre); 

� La Salle - Universitat Ramon Llull (Spania), www.salleurl.edu:  
2 locuri pentru învăţământ de masterat - domeniul de studiu: Project management (doar pentru studenţii de la Masteratul 

de managementul proiectelor) (1 semestru);  
� Universidade Autonoma de Lisboa (Portugalia), www.autonoma.pt/en/home.asp:  

2 locuri pentru învăţământ de licenţă, domeniul de studiu: Communication studies (1 semestru); 

2 locuri pentru învăţământ de masterat, domeniul de studiu: Communication studies (1 semestru); 

� Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Italia), www.uniba.it/ricerca/dipartimenti:  

4 locuri pentru învăţământ de licenţă şi masterat, domeniul de studiu: Journalism and Information (1 semestru);  

� Università degli Studi di Perugia (Italia), www-b.unipg.it:  

4 locuri pentru învăţământ licenţă şi masterat, domeniul de studiu: Public Relations, Publicity, Advertising (1 semestru);  

� Universita degli studi di Napoli Federico II (Italia), www.international.unina.it:  

2 locuri pentru învăţământ de licenţă şi masterat, domeniul de studiu: Communiction and Information Sciences (1 

semestru); 

� University of Lower Silesia (Polonia) www.english.dswe.pl:  

2 locuri pentru învăţământ de licenţă şi masterat, domeniul de studiu: Communication and Media Studies (mobilitate în 

semestrul al II-lea) (1 semestru); 

2 locuri pentru învăţământ universitar de licenţă şi masterat, domeniul de studiu: Education (mobilitate în semestrul I) (1 

semestru);  

� College of Management “Edukacja” (Polonia) www.international.wszedukacja.pl/:  

2 locuri pentru învăţământ de licenţă şi masterat, domeniile de studiu: Business and administration sau Journalism and 

reporting (1 semestru); 
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� Jagiellonian University (Polonia), www.en.uj.edu.pl:  

2 locuri pentru învăţământ de licenţă şi masterat, domeniile de studiu: Business administration (1 semestru); 

� Baltic International Academy (Letonia), www.bsa.edu.lv:  

4 locuri pentru învăţământ de licenţă, domeniul de studiu: Public Relations (1 semestru); 

� Klaipedos Universitetas (Lituania), www.ku.lt/en:  

2 locuri pentru învăţământ de licenţă şi masterat, domeniile de studiu: Business and administration (1 semestru); 

� VIVES University College (Belgia), www.vives.be/international:  

4 locuri pentru învăţământ de licenţă, domeniul de studiu: Applied Social Studies (2 semestre);  

� Universiteit Utrecht (Olanda), www.uu.nl:  

2 locuri pentru învăţământ de licenţă, domeniile de studiu: Political Science and Civics (1 semestru); 

� Westphalian University of Applied Sciences (Germania), www.international.fh-gelsenkirchen.de:  

5 locuri pentru învăţământ de licenţă şi masterat - domeniul de studiu: Journalism and Public Relations, (este nevoie de 

certificat de competenţă lingvistică - limba germană) (1 semestru); 

� Technische Universität Ilmenau (Germania), www.tu-ilmenau.de/en/international:  

6 locuri pentru învăţământ de licenţă şi masterat, domeniul de studiu: Journalism and Information (1 semestru); 

� Sakarya University (Turcia), www.sakarya.edu.tr/en:  

5 locuri pentru învăţământ de licenţă şi masterat, domeniul de studiu: Business and Administration (2 semestre); 

� Çanakkale Onsekiz Mart University (Turcia), www.comu.edu.tr/english:  

4 locuri pentru învăţământ licenţă, domeniul de studiu: Public relations and communication (1 semestru); 

4 locuri pentru învăţământ de masterat, domeniul de studiu: Public relations and communication (1 semestru);  

� New Bulgarian University (Bulgaria), www.nbu.bg/en:  

2 locuri pentru învăţământ de licenţă şi masterat, domeniile de studiu: PR, Publicity and Advertising (1 semestru); 

� The D. A. Tsenov Academy of Economics (Bulgaria), www.uni-svishtov.bg/?ver=EN:  

2 locuri pentru învăţământ de licenţă şi masterat, domeniile de studiu: Public Relations, Publicity, Advertising. (1 semestru). 

2. Condiții de participare la concurs 

� La concurs pot participa studenţii FCRP din anul I, al II-lea, al III-lea (studii de licenţă) şi anul I master, învățământ de zi. 
Studenţii trebuie să fie integralişti pe anii universitari încheiaţi.  

� La momentul înscrierii la concurs studenţii NU trebuie să aibă restanţe. 

� Studenţii din anul al III-lea pot candida doar pentru locurile de masterat, cu condiţia să fie admişi la unul dintre 

masteratele FCRP, începând cu anul academic 2017-2018. Pot participa la selecţie studenţi din alte facultăţi din cadrul 

SNSPA cu condiţia să fie admişi la unul dintre masteratele FCRP, începând cu anul academic 2017-2018 

� Studenţii trebuie să cunoască limba în care se va derula mobilitatea. 

Pentru a fi declarat admis, un student participant la selecţie trebuie să obţină media finală cel puţin 8.50. Media finală se 

calculează ca medie aritmetică între media ultimului semestru încheiat și media de la interviu. Studenţii sunt selectaţi în 

ordinea descrescătoare a mediei finale, în funcţie de opţiunile din fișa de concurs.  

3. Selecția 

Dosarul de concurs: 

� Fișă de înscriere cu menţionarea universităţii, a domeniului de studiu și a semestrului (se descarcă de pe site-ul FCRP, 

secţiunea Erasmus+). Aveţi dreptul de a include în cerere şi alte două opţiuni, în caz că nu sunteţi selectat pentru prima 

opţiune. Redistribuirea se face în funcţie de locurile rămase libere şi de îndeplinirea criteriilor; 

� Curriculum Vitae (limba română) 

� Adeverinţă cu media ultimului semestru încheiat (nu foaie matricolă); 

� O scrisoare de motivaţie de cel mult o pagină, redactată cu Times New Roman 12, justify, în: 

limba engleză (Belgia, Bulgaria, Turcia, 

Polonia, Letonia, Lituania, Olanda și 

Ilmenau-Germania) 

limba germană (WUAS-Germania) limba spaniolă (Spania) 

limba italiană (Italia) limba franceză (Franţa) limba portugheză (Portugalia) 

 

Scrisoarea de motivaţie trebuie să răspundă la întrebarea „De ce îmi doresc o mobilitate de studiu Erasmus+ la 

Universitatea...?” 

În cadrul interviului, studenții vor fi evaluați în funcție de: 
� cunoaşterea programului academic al universităţii partenere; 

� motivaţia alegerii stagiului Erasmus+; 

� legătura dintre stagiul Erasmus+ şi cariera viitoare; 
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� cunoașterea limbii în care se va derula mobilitatea.  

4. Calendarul concursului 

Depunere dosar: 20 martie 2017, între 10:00 și 17:00, 21 martie, între 10:00 şi 15:00 în biroul 322 (Miruna Neaga) 
Anunţarea candidaţilor eligibili 24 martie 2017 

Anunţarea candidaţilor pe email privind programarea la interviu: 27 martie 2017 

Interviul: 29-30-31 martie 2017 

Anunţarea rezultatelor: 3-4 aprilie 2017 (rezultatele sunt trimise pe email studenţilor care au participat la selecţie). 

5. Finanțarea mobilității 

Programul Erasmus+ oferă granturi de cofinanţare, ceea ce înseamnă că grantul Erasmus+ nu este suficient pentru 

acoperirea tuturor cheltuielilor. Studenţii care confirmă participarea la programul Erasmus+ trebuie să îşi poată finanţa 

perioada de studiu în străinătate din fonduri proprii. Grantul Erasmus+ pentru studiu, grantul se alocă 80% la începutul 

mobilităţii și 20% după validarea mobilităţii (la întoarcerea din mobilitate) 

� 500 Euro/lună pentru Franţa, Italia, Belgia, Germania, Olanda, Spania, Portugalia, Turcia. 

� 450 Euro/lună pentru Letonia, Lituania, Polonia, Bulgaria. 

� + 200 Euro/lună grant social (pentru studenţii care beneficiază de bursă socială acordată de SNSPA pe perioada 

mobilităţii Erasmus+) - grantul se acordă doar dacă sunt fonduri disponibile. 

6. Confirmarea locului 

Studenţii declaraţi admiși trebuie să confirme locul în cel mult 3 zile de la data primirii rezultatelor pe email (7 martie 2017). 

Neconfirmarea locului implică pierderea acestuia și redistribuirea lui către un alt student.  

Contact Erasmus+ FCRP 

erasmus@comunicare.ro 

 


