
 

  

 

 

 

 

Programul Educaţie, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România  

Finanțat prin Mecanismul Financiar SEE (Spațiul Economic European) 2014-2021  

 

FACULTATEA DE LITERE 

 

MOBILITĂŢI DE PRACTICĂ SEE 2021-2022 (ISLANDA, NORVEGIA, LIECHTENSTEIN) 

Finanțare: 1200 Euro/lună + transport  

(avans 80% înainte de plecarea în mobilitate + sold 20% după întoarcerea din mobilitate) 

 

      Criterii generale de eligibilitate 

Se pot înscrie la selecție: 

• studenții înmatriculați la zi / fără frecvență / cu frecvență redusă la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" 

din Iași, cetățeni români, cetățeni ai altor state participante la Programul SEE sau cetățeni ai altor state decât 

cele participante la Programul SEE;  

• studenții din anii I-II-III (IV) licență, I-II master, I-II-III și prelungiri doctorat;  

• foști beneficiari ai unei mobilități de practică sau studiu în cadrul Programului SEE, numai dacă 

îndeplinesc criteriile sus-menționate și cu condiția ca durata totală a mobilităților să nu depășească 12 

luni/ciclu de studiu;  

• studenții și doctoranzii din anii terminali selectați până la data încheierii sesiunii de evaluare/examinări 

din semestrul al II-lea al anului terminal, respectiv până la data susținerii publice a tezei de doctorat, pentru 

mobilități care au loc în primul an de după absolvire, au statut de “selectat condiționat”; ei devin “titulari” în 

momentul în care pot face dovada statutului de absolvent prin prezentarea unei adeverințe eliberate de 

facultate, respectiv a unei  adeverințe eliberate de Secretariatul Școlii Doctorale unde a fost înmatriculat sau 

de Biroul pentru Studiile Universitare de Doctorat. Aceste mobilități se pot desfășura pe o perioadă de 12 luni 

după absolvire. 

• studenții selectați pentru o mobilitate de studiu/practică SEE vor putea participa la o nouă selecție înainte 

de finalizarea acestuia și vor avea statut de selectat condiționat. Acești studenți vor deveni titulari numai după 

finalizarea primei mobilități.  

Un student poate beneficia de mobilități de studiu și de practică SEE la fiecare nivel de studiu (licență, 

master, doctorat), însumând maximum 12 luni de mobilitate (studiu + practică) per nivel. 

 

Criterii academice de eligibilitate 

Pentru a fi eligibili pentru o mobilitate de practică SEE, studenții trebuie: 

• să aibă punctajul ECTS la momentul selecției de minimum 50 % din punctajul maxim; 

• studenții din anul I trebuie să aibă media de admitere/studiu de până la momentul selecției (prima sesiune 

de examene) minimum 7,50;  

• să ateste cunoașterea limbii de lucru de la instituția pentru care candidează, fie printr-un certificat, fie prin 

foaia matricolă din liceu și/sau situația școlară aferentă studiilor universitare, conform opțiunii candidatului și 

în funcție de limbile studiate, astfel:  

o media aritmetică a notelor din liceu și/sau universitate ori punctajul minim acceptat (pentru nivel minim 

B1) trebuie să fie egal cu 80 % din nota sau punctajul maxim (ex: min. nota 8/10, 16/20 sau bine, în cazul 

calificativelor). Excepție fac certificatele recunoscute internațional (tip DELF, DALF, Cambridge, TOEFL, 

IELTS, DELE, Goethe), obținute pentru un nivel minim B1, pentru care se acceptă orice punctaj; 

 

Documente necesare la dosarul de candidatură: 

1. Curriculum Vitae (va rămâne la dosarul de selecție al studentului);  

2. Scrisoare de motivație (1 pagină), în care să se precizeze: scopurile participării la o mobilitate  de 

practică în străinătate; motivele pentru participarea la selecția pentru o mobilitate de practică într-o 

anumită organizație, într-un anumit sector (economic)/departament al organizației; preferința pentru o 

anumită țară străină; disponibilitatea de a atinge scopurile mobilității de practică; explicația clară a 



nivelului de inovație și diversitatea sarcinilor; înțelegerea nevoilor și așteptărilor organizației gazdă; țeluri 

în cariera personală (va rămâne la dosarul de selecție al studentului);  

3. Atestatul de limbă / foaia matricolă din liceu (va rămâne în copie la dosarul de selecție al studentului);  

4. Declarație-tip care atestă, după caz, fie că nu a mai beneficiat de o mobilitate de practică SEE fie, în 

cazul în care a mai beneficiat de o astfel de mobilitate, instituția gazdă, tipul și durata mobilității (va 

rămâne în copie la dosarul de selecție al studentului);  

5. Extrasul din foaia matricolă pentru nivelul de studiu la care este înmatriculat candidatul la momentul 

selecției; acesta nu va fi solicitat de către candidat, ci va fi eliberat de secretariatul facultății (numai cu 

semnătura facultății) și anexat la dosar de către coordonatorul Erasmus/SEE; 

6. print-screen din esims (situația școlară, numărul de credite ECTS per semestru) 

7. Confirmarea de primire  sau un e-mail de confirmare / accept  din partea  instituției gazdă în cazul 

studenților care au identificat singuri un loc de practică într-una dintre Statele Donatoare. 

 

Documente suplimentare, pentru studenții care nu au cetățenia unui stat membru UE: 

 

 o copie a permisului de ședere; excepție de la această cerință fac studenții înmatriculați la UAIC – 

Extensiunea Bălți de cetățenie moldoveană. 

 

Dosarele incomplete vor fi declarate respinse. 

 

Criteriile de selecție și repartizare sunt următoarele:  

a) rezultatele academice - 20% din punctaj;  

b) scrisoare de motivație - 20% din punctaj;  

c) interviu -  40% din punctaj;  

d) competențele lingvistice - 20% din punctaj. 

e) puncte suplimentare - 20% (studenți de etnie rromă și studenți din medii socio-economice dezavantajate) 

 

!!! Indiferent de punctajul obținut la selecție, vor avea prioritate studenții care nu au beneficiat de o mobilitate 

SEE până la momentul respectiv sau studenții care au beneficiat de un număr mai mic de mobilități SEE. 

 

Modalitatea de contestație:  

Etapa 1: La nivelul UAIC, printr-o contestație scrisă adresată conducerii UAIC (email: erasmus@uaic.ro).   

Etapa 2: Dacă prima contestație este respinsă, candidatul are dreptul să adreseze o a doua contestație 

Operatorului de Program (online, la adresa de email contestatie@anpcdefp.ro). 

În cazul în care contestația este acceptată de către UAIC sau de către ANPCDEFP, atunci candidatura va intra în 

procesul de evaluare.  

 

Calendarul selecţiei:  

 

17. 02. 2022 Afișarea condițiilor de selecție și a locurilor disponibile 

21.02.2022 – 7. 03. 2022 

 

Trimiterea dosarelor de candidatură inițial prin email la 

crina.leon@gmail.com, urmând ca ulterior să fie depuse în original la Catedra de 

Germanistică a Facultăţii de Litere 

28. 02. 2022, ora 12  

 

Întâlnirea de informare pre-selecție se va desfășura online, pe platforma Zoom. 

Linkul pentru întâlnire este: 

https://us04web.zoom.us/j/76591449451 

 

parola: CPiu4x 

miercuri, 09.03.2022, 

ora 16.00 

Interviul* se va desfășura online, pe platforma Zoom.  

Linkul întâlnirii  este:  

https://us04web.zoom.us/j/76591449451 

 

Meeting ID: 765 9144 9451 

parola: CPiu4x 

joi, 10.03.2022 -Afișarea rezultatelor selecției la avizier și pe site-ul Facultății de Litere. 
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vineri, 11.03.2022 -Depunerea contestațiilor 

luni, 14.03.2022 Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor 

luni, 14.03.2022, ora 13 Întâlnirea cu studenții selectați să plece cu burse Erasmus+ de practică se va 

desfășura online, pe platforma Zoom. Linkul pentru întâlnire este: 

https://us04web.zoom.us/j/76591449451 

 

Meeting ID: 765 9144 9451 

Passcode: CPiu4x 

 

Pentru informații suplimentare: 

Alexandra Teodorescu, Serviciul Relații Internaționale, Rectorat –alexandra.teodorescu@uaic.ro, tel. 0232-

201021 (informații despre dosarul de candidatură, eligibilitate)  

Coordonator SEE Lect. dr. Crina LEON, crina.leon@gmail.com (informații despre locurile de practică, 

sarcini, responsabilități, activități) 

 

Afișat astăzi, 17/02/2022, la Secretariatul Facultății de LITERE.  
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