
FACULTATEA DE ŞTIINȚE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR 
 

BURSELE ERASMUS+  MASTERAT - STUDIU 
 

În atenția masteranzilor de anul 1  
ce doresc să efectueze un stagiu de studiu în străinătate prin programul european 
ERASMUS+ în anul universitar 2019 – 2020, semestrul 1. 
 
Înscrierile au loc în 2 etape. 
Etapa 1: Test de limbă străină (probă eliminatorie): masteranzii pot opta pentru maxim 2 
limbi străine şi chiar sunt încurajați în acest sens. Testul (calculator + scurt interviu oral) 
se va desfăşura pe 12 martie 2019 (orele 14-16, Aula UNITBV). Masteranzii care dețin 
certificat de limbă străină nivel minim B1, eliberat de o organizație recunoscută, nu 
susțin testul (!). 
Înscrierea se face până pe 8 martie 2019 prin completarea Google Form de la: 
https://www.unitbv.ro/studenti/erasmus.html 
 

Etapa 2: Depunere acte, la secretariat (sala A III 7)  până pe 11 martie 2019: 
1. Curriculum Vitae (format european, max. 2 pag.) – în limba română şi în limba străină 

de predare la univ. parteneră (vezi separat lista cu univ. partenere masterat);  
2. Cererea de înscriere de la:  http://193.254.231.48/ErasmusPlus2019/ listată. Dacă 

nu se printează, ȋnseamnă că nu au fost completate toate câmpurile posibile la 
formularul ”Date personale”. Documentele de la pct. 1 şi 2 se semnează !!! Acelaşi 
candidat poate participa şi la un stagiu de practică bifând pe cerere ambele opțiuni. 
 

Media de selecție: 30% media la testul de limbă, 70% media generală de masterat. 
 
Detalii financiare: Bursa este stabilită la 520 euro/lună (Europa de Vest), respectiv 470 
euro/lună (Europa de Est). Se recomandă masteranzilor să poată suplimenta bursa cu 
cel puțin 100 euro/lună pentru destinațiile mai costisitoare. Pentru masteranzii care se 
încadrează la criteriile de bursă socială / orfani / părinți tineri, bursa Erasmus+ este 
stabilită la 720 euro/lună (Eur. V), respectiv 670 euro/lună (Eur. E). 
 
Relații suplimentare: conf. dr. Nicu Marinescu – coordonator ERASMUS+ la Facultatea 
SEAA (tel: 0722.533912, marinescu@unitbv.ro, sala A III 6). 
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