CERERE DE ÎNSCRIERE
LA SELECŢIA PENTRU MOBILITĂŢI ERASMUS+
PENTRU STUDENŢI – STUDIU
ÎN ANUL UNIVERSITAR 2015 – 2016
Subsemnatul (a) ________________________________ , vârsta ____ ani, de naţionalitate
___________________ , domiciliat în _________________ , str. _________________________
nr. ____ , bloc _______ , ap. ____ , telefon _______________ , e-mail ___________________ ,
student (ă) la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi la Facultatea
______________________________ , specializarea _________________________________1) ,
anul de studiu ____ , doresc să particip la selecţia din perioada 23 Martie–9 Aprilie 2015 pentru
locurile eligibile ERASMUS+ pentru studiu, pentru anul universitar 2015–2016 la Instituţia
___________________________________2) , din ________________3) , pentru o perioadă de
_____4) luni.
Declar, susţinut cu documente/certificate corespunzătoare, că:
- beneficiez de bursă socială:  da;  nu
- sunt o persoană cu nevoi speciale:  da;  nu
Testul de limbă străină îl voi susţine la limba ________________5).
Declar, sub incidenţa legilor statului Român, că nu am mai beneficiat de nici un alt stagiu
ERASMUS–studiu, cu sau fără grant (bursă) la Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi sau la
altă Universitate6), în cadrul formei de învăţământ superior la care sunt înmatriculat (licenţă,
master, doctorat).
Am luat la cunoştinţă de pe Internet, la adresa www.ugal.ro/Erasmus, de toate informaţiile
referitoare la Calendarul de selecţie, Procedura de selecţie şi Grantul lunar, precum şi de
Condiţiile şi criteriile de eligibilitate şi selecţie pentru a beneficia de un grant ERASMUS+
pentru studiu în cadrul Programului Erasmus+, Acţiunea Cheie 1 (KA1).
De asemenea, am luat la cunoştinţă din Calendarul selecţiei 2015–2016 că în zilele de Marţi,
24 Martie 2015, ora 14.00, şi Sâmbătă, 28 Martie 2015, ora 10.00, în corp D, vor avea loc
şedinţe de informare cu participarea unor foşti studenţi ERASMUS. Prin prezenta, mă angajez să
particip la aceste şedinţe, pentru a obţine informaţii şi sfaturi utile privind mobilitatea
ERASMUS+ pentru care doresc să fiu selectat. De asemenea, mă angajez să particip la şedinţa
tehnică din data de 9 aprilie 2015.
Dacă în urma selecţiei din perioada 23 Martie–9 Aprilie 2015 voi deveni titular de mobilitate
sau rezervă şi dacă până la data de 15.09.2015 am renunţat la mobilitatea obţinută sau nu am
încheiat încă un contract financiar cu Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, fiind în stadiul
de a obţine acceptul instituţiei gazdă, mă oblig să informez în scris Biroul ERASMUS de acest
lucru până la data de 15.09.2015. În caz contrar, am luat la cunoştinţă prin prezenta că pot fi
exclus din lista titularilor de mobilitate sau de rezerve, fără un nici un fel de preaviz.
La prezenta cerere anexez următoarele documente:
1. Nota de avizare a mobilităţii pentru studiu
2. Curriculum Vitae
3. Scrisoare de motivaţie
4. Copie a documentului care atestă că beneficiez de bursă socială (dacă este cazul)
5. Copie a certificatului care atestă că sunt o persoană cu nevoi speciale (dacă este cazul).
Data:

Semnătura

ATENŢIE! ACEASTĂ PAGINĂ NU SE PRINTEAZĂ
1)

Pentru Masterat se va scrie Master – specializarea, iar pentru Doctorat se va scrie Doctorat
– domeniul.
2)
Se va trece denumirea Instituţiei partenere din Oferta generală pentru Mobilităţi Erasmus+
pentru Studiu (Obs: Instituţia parteneră din prezenta cerere trebuie să fie aceiaşi cu Instituţia
parteneră din Nota de avizare a mobilităţii).
3)
Ţara în care se află Instituţia parteneră.
4)
Perioada de studiu în străinătate poate fi de minim 3 luni şi de maximum 5 luni (un
semestru), în acord cu planul de învăţământ al specializării candidatului.
5)
Limba străină în care va susţinut testul de limbă poate fi engleza sau franceza.
6)
În conformitate cu Criteriile de eligibilitate şi selecţie pentru studenţii ERASMUS+ pentru
studiu.

