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Pentru anul universitar 2015-2016 în cadrul Programului ERASMUS, Departamentele de 

Matematică şi Informatică au semnat acorduri de schimb academic cu următoarele instituţii: 

• University of Santiago de Compostella (Spania) - Matematică, orice nivel;  
• Facultad de Ciencias Matemáticas, Universidad Complutense de Madrid (Spania) - 

Matematică, orice nivel;  
• Fakultat für Mathematik, Technische Universität Dortmund (Germania) - Matematică şi 

Informatică, nivel licenţă și master;  
• Brandenburg University of Technology, Cottbus (Germania) - Informatică, orice nivel;  
• Università Degli Studi Roma Tre, Roma (Italia) - Informatică, orice nivel;  
• University of L’Aquila, L’Aquila (Italia) – Matematică și Informatică, orice nivel;  
• University of Macedonia, Salonic (Grecia) - Informatică, orice nivel;  
• L’Universite de Franche-Comte, Bessanson (Franţa) - Matematică, doar pentru 

doctoranzi;  
• Université Paris-Est Créteil - UPEC Paris XII, Paris (Franța) - Informatică, orice nivel;  
• University of Ulster, Faculty of Computing & Engineering, Ulster (UK) - Informatică, nivel 

licenţă și master. 

Studenţii Facultăţii de Matematică şi Ştiinţe ale Naturii, specializările Informatică şi Matematică, 
pot beneficia de o bursă de studiul ERASMUS la una dintre Universităţile de mai sus. Bursele vor avea o 
durată de 6-10 luni iar la întoarcere beneficiarii vor trebui să facă dovada obţinerii a 25-60 de credite 
prin examene la universităţile de destinaţie. 

Studenţii care doresc o bursă ERASMUS sunt rugaţi să depună în perioada 16-20 martie la 
secretariatul facultăţii un dosar compus din: 

• O scrisoare de intenţie în care să se explice motivele pentru care se doreşte bursa.  
• Un Curriculum Vitae în care să se specifice:  

o Situaţia şcolară (media anilor de studii anteriori şi a semestrului întâi al anului 
2014/2015, restanţe).  

o Limbi străine cunoscute (eventual cu atestat).  
o Orice alte merite de natură universitară a căror menţionare se doreşte. 

• Certificat de competență lingvistică 



Solicitările vor fi evaluate de către o comisie la nivelul facultăţii care va stabili studenţii care vor 
beneficia de o astfel de bursă, ţinând cont de criteriile următoare:  

Criterii de eligibilitate:  

1. Să fie absolvent al primului an de studiu  

2. Să fie cunoască o limbă de circulație internațională. 

 

Pentru detalii: Smaranda BELCIUG – smaranda.belciug@inf.ucv.ro 

            http://inf.ucv.ro/~erasmus/  
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