
Facultatea de Științe 
Departamentul de Informatică 

Universitatea din Craiova 
 

BURSE ERASMUS 2017 - 2018 
 

 Pentru anul universitar 2017-2018 în cadrul Programului ERASMUS, Departamentul 

de Informatică a semnat acorduri de schimb academic cu următoarele instituţii: 

Universitate Ciclu de 
învățământ 

Nr. luni Limbă în care se 
predă 

Nr. locuri 

University of L'Aquila Licență, Master, 
Doctorat 

30 luni Italiană / Engleză - 

Branderburg University of 
Technology Cottbus (BTU) 

Licență, Master, 
Doctorat, 
Plasament 

6 luni Germană / 
Engleză 

4 

University of Calabria Licență, Master, 
Doctorat, 
Plasament 

24 luni Italiană 2 

Technische Universitat 
Dormund 

Licență, Master 5 luni Licență - Germană 
Master - Engleză 

4 

Fachhochschule Köln  Master 10 luni Germană / 
Engleză 

2 

Universidad de Malaga Licență, Master 5 luni Spaniolă 2 
Universite Paris Est Licență, Master, 

Doctorat, 
Plasament 

5 luni - 
training 
6 - luni 
plasament 

Franceză  / 
Engleză  

2 
1 

BinaryPark UG Licență, Master - 
doar plasament 

6 luni Germană / 
Engleză 

3 

Universita Roma Tre Licență, Master 6 luni Italiană 2 
University of Ulster Licență, Master 4 luni Engleză 2 
University of Macedonia Licență, Master, 

Doctorat 
6 luni Greacă / Engleză 2 

 
 Studenţii Facultăţii Ştiinţe, specializarea Informatică, pot beneficia de o bursă de studiu 

ERASMUS la una dintre Universităţile de mai sus. Bursele vor avea o durată de 4 - 10 luni iar 

la întoarcere beneficiarii vor trebui să facă dovada obţinerii a 25-60 de credite prin examene 

la universităţile de destinaţie. 

 

Criterii de eligibilitate: 

- să fie student la licenţă/master/doctorat în cadrul Universităţii din Craiova; 

- să fie absolvent a cel puţin un an din ciclul de licenţă pentru mobilităţile de studii; 

- dacă a beneficiat de alt stagiu Erasmus studii sau plasament perioada de mobilitate nu 

trebuie să depăşească 12 luni pentru fiecare ciclu de învăţământ; 



- să promoveze un test de limbă străină. 

Criterii generale de selecţie pentru studenţi: 

- să aibă rezultate academice bune în anul universitar anterior; 

- să prezinte o scrisoare de intenţie; 

- să prezinte un curriculum vitae; 

- să prezinte un certificat de competenţe lingvistice. 

Finanţarea în Programul ERASMUS+: 

- pentru mobilităţi de studii grantul Erasmus va fi de 500/450 de euro/lună iar studenţii  

beneficiari de bursă socială vor primi, în plus, 200 de euro/lună la grantul de 500/450 de 

euro/lună; 

- pentru mobilităţile de plasament grantul Erasmus va fi de 700/650 de euro/lună.  

 

 Studenţii care doresc o bursă ERASMUS sunt rugaţi să depună în perioada 13-17 

martie 2017 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: 

 Situaţia şcolară (media anilor de studii anteriori şi a semestrului întâi al anului 

2016/2017, restanţe). 

 Limbi străine cunoscute (eventual cu atestat). 

 Orice alte merite de natură universitară a căror menţionare se doreşte. 

 Certificat de competență lingvistică 

Candidaţii susţin atât o probă scrisă-testare ( stabilită de comisia de selecţie) şi/sau o probă 

orală (susţinerea unui dialog cu membrii comisiei - probă de interacţiune verbală şi o probă 

de înţelegere a unui mesaj oral).  

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: 

Perioada susținerii probei scrise și orale: 20-24 martie 2017. 

Rezultate: 29 martie 2017 

  

Pentru detalii:  

Conf. dr. Smaranda BELCIUG – sbelciug@inf.ucv.ro 

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

 

 


