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Anunţ selecție burse de plasament pentru studenţi în vederea accesării de 

fonduri suplimentare 

2015-2016 

 

 
Agenția Națională responsabilă cu managementul fondurilor europene ANPCDEFP ne-a anuțat că există 

posibilitatea de a aplica pentru suplimentarea fondurilor europene pentru mobilitați de plasament 

Erasmus+( practica de vară) pentru anul universitar în curs 2015-2016. Pentru aceasta organizăm o nouă 

selecție pentru burse de plasament Erasmus + pentru anul universitar 2015-2016. 

Detalii 

În cadrul Programului Erasmus+ perioada de plasament se poate desfășura într-o universitate sau spital 

universitar, clinică, cabinet în orice țară din UE. Bursa va fi acordată numai în cazul în care se obține o 

scrisoare de acceptare din partea instituției gazdă, semnată de șeful departamentului sau al secției 

respective.  

*Aceste mobilități se vor desfășura cu condiția primirii fondurilor  suplimentare solicitate.  

 

Depunerea dosarelor  

Dosarele se depun în perioada  07.04 - 14.04.2016 ora 12.00 la Departamentul de Relaţii Internaţionale. 

Dosarele trebuie să conţină:  

 Opis 

 Fişa de înscriere la concursul de selecţie pentru burse de plasament  Erasmus + 

 Anexe justificative la fișa de înscriere (copii ale rezumatelor lucrărilor științifice comunicate în 
cadrul unor congrese şi ale diplomelor de participare la aceste congrese, adeverință de la Decanat 
atestând calitatea de preparator/demonstrator dacă este cazul)  

 Curriculum Vitae în limba română 

 Scrisoare de motivaţie cu precizarea  opţiunilor (maximum două opţiuni) 

 Adeverinţă de la Decanat cu mediile anilor universitari încheiaţi  

 Copie dupa cartea/buletinul de identitate  
 

Fișa de înscriere și opisul sunt disponibile pe Site-ul Relaţii Internaţionale:  

https://www.umftgm.ro/relatii-internationale/erasmus/outgoing-students/documents.html 

 

Criterii de eligibilitate:  

 studenţi români/străini înmatriculaţi în anul universitar 2015-2016 în anii:  
o Medicină anii III-V 
o Farmacie anii II-IV 
o Medicină Dentară anii III-V 
o Programele de studiu de scurtă durată (3 ani) anul I și II 

 studenţi care au toate examenele promovate în anii universitari încheiați 
 

 

Pentru detalii şi nelămuriri ne puteţi contacta la adresa de e-mail rel_int@umftgm.ro sau la nr. de telefon 

0265215551 int.235 
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