
FACULTATEA DE ŞTIINȚE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR 
 

BURSELE ERASMUS+ STUDIU 
 

În atenția studenților ciclu licență - anul 2 şi 3 
ce doresc să efectueze un stagiu de studiu în străinătate prin 
programul european ERASMUS+ în anul universitar 2022 – 2023, 
semestrul 2. 
 
Înscrierile au loc în 2 etape. 
Etapa 1: Susținerea testului de limbă străină până pe 17 oct. 
2022.  
Studenții pot opta pentru maxim 2 limbi străine şi chiar sunt 
încurajați în acest sens. Studenții de la Business Administration 
(pt. limba engleză), respectiv studenții care dețin certificat de 
limbă străină nivel minim B1, eliberat de o organizație 
recunoscută, nu susțin testul (!). 
Susținerea (online) se face la:  
https://academy.europa.eu/local/euacademy/pages/course/community-
overview.php?title=learn-a-new-language 
Pentru un scurt tutorial, vezi: 
https://www.unitbv.ro/studenti/erasmus/erasmus-pentru-
studenti.html 
 
Etapa 2: Completarea şi depunerea dosarului de candidatură până la 
31 oct. 2022. 
Candidatura se va realiza în exclusivitate online, pe portalul 
https://erasmus.unitbv.ro. Logarea pe portal se realizează doar cu 
ajutorul contului de email personal instituțional 
(@student.unitbv.ro). Toate documentele care alcătuiesc dosarul se 
încarcă pe portal.  

 
Criterii de eligibilitate: 
- media generală de studiu să fie minim 7,00. 
 
Media de selecție: 30% media la testul de limbă, 70% media 
generală de studiu. 
 
Detalii financiare: Bursa este stabilită la 600 euro/lună (Europa 
de Vest), respectiv 540 euro/lună (Europa de Est). Se recomandă 
studenților să poată suplimenta bursa cu cel puțin 100 euro/lună 
pentru destinațiile mai costisitoare. Pentru studenții care se 
încadrează la criteriile de bursă socială / refugiați / etnie 
romă, bursa Erasmus+ este stabilită la 850 euro/lună (Eur. V), 
respectiv 790 euro/lună (Eur. E). 
 
Relații suplimentare: prof. dr. Nicu Marinescu – coordonatorul 
ERASMUS+ al Facultății SEAA (tel: 0722.533912, 
marinescu@unitbv.ro, sala A III 6). 
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