
ANUNT SELECTIE STAFF PROGRAM ERASMUS+

Universitatea “Apollonia” din Iasi organizeaza selectia pentru acordarea burselor pentru
mobilitatile Erasmus+ aferente anului universitar 2022-2023.

Prin intermediul programului Erasmus+, studentii universitatii “Apollonia” din Iasi au
posibilitatea sa efectueze stagii de practica (SMP) in domeniu medicinii dentare in urmatoarele
tari :

Nr.
Crt. Universitati partenere Nr. mobilitate instruire studenti

(SMP)

1 Universitatea din Izmir (Turcia) 3

2 Universitatea Kent din Istanbul (Turcia) 2

Candidații pot depune la Biroul ERASMUS+ al UAI până la data de 14 septembrie 2022
dosarele pentru selecție, care trebuie sa contina urmatoarele documente :

1. Formularul de candidatura pentru o mobilitate de studii sau plasament;
2. Foaie matricolă partiala cu situaţia şcolară;
3. Scrisoare de intentie redactata in limba romana in care se va preciza cel putin :
- numele, anul şi programul de studii
- opţiunea/opţiunile pentru universitatea/facultatea parteneră vizată;
- semestrul de studiu în care se efectuează deplasarea pentru bursă ;
- opţiunea pentru tipul de bursa (studiu/practică) ;
- principalele competenţe ale candidatului şi motivaţiile principale care îl determină să facă act
de candidatură ;
- data şi semnătura.
4.CV format Europass, actualizat şi semnat;
5.Certificat de competenţă lingvistică in viitoarea limba de studiu/plasament

Criterii de eligibilitate:
- să fie cetăţean român sau cetăţeanul altei ţări, înregistrat la UAI, având un permis de

rezidenţă temporară sau permanentă, eliberat de autorităţile române competente;
- student în cadrul UAI;
- să fie absolvent a cel puţin un an de studii;
- dacă a beneficiat de alt stagiu Erasmus studii sau plasamente nu trebuie să depăşească

12 luni de mobilitate/ciclu de învăţământ;
- să prezinte un certificat de competenţă lingvistică (engleză/limba ţării pentru care

solicită grantul.



Criterii de selectie :
- Promovarea integrală a disciplinelor de studiu obligatorii din planul de învăţământ

până la momentul selecţiei (integralist);
- Rezultatele academice bune obţinute până la momentul selecţiei (media generala cel

putin 8).
Dacă există candidați care doresc să plece pe cont propriu (fără finanțare Erasmus = grant

ZERO), aceștia trebuie să participe la selecție și trebuie să se supună acelorași criterii de selecție.
În acest caz, nu trebuie depășit numărul posibil de studenți pentru o destinație (total titulari și
„grant zero” = numărul precizat în acordurile bilaterale).

Selecţia reprezintă doar un pas spre mobilitate, nu garanţia plecării; decizia finală se ia de
către conducerea UAI şi coordonatorul institutional Erasmus în funcţie de fondurile disponibile.

Selecția dosarelor va avea loc în data de 15 septembrie 2022 iar pe 16 septembrie va avea
loc interviul oral (pe zoom sau face-to-face) cu candidatii selectionati. Afisarea rezultatelor
finale se va realiza in ziua de 19 septembrie 2022.

Comisia de selecție este compusă din:

- Președinte comisie de selecție : Conf. Gabriela Mihalache

- Membrii comisiei de selecție:

Prof. Leonard Ionut Atanase,

Prof. Carmen Stadoleanu,

Prof. Dumitru Popa,

S.L. Irina Petruca

- Secretar : Dr. Anca Cadinoiu

Ulterior deciziei comisiei de selecție, candidații pot depune contestații privind selecția în termen
de 2 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor selecției.

In termen de 15 zile de la încheierea programului de studii/plasamente, studenţii Erasmus+
trebuie să aducă la secretariatul BE+ următoarele documente:
a) certificatul de prezenţă
b) Learning Agreement/Training Agreement
c) foaia matricolă
d) cerere de solicitare
e) cerere de reexaminare
f) raportul de activitate
g) orice alt document


