Dosarul de candidatură trebuie să cuprindă următoarele documente:
- fişa candidatului (ERASMUS SAU SEE)
- declaraţie tip (ERASMUS SAU SEE)
- Curriculum Vitae
- scrisoare de motivaţie (proiect de studiu/proiect de cercetare) în limbă străină studiată
pentru studenții de la limbi străine sau în limba țării pentru care se candidează. Studenții
de la literatură comparată și de la română să verifice cerințele lingvistice legate de
scrisoarea de motivație la departamentele respective.
- adeverinţă de integralişti după ultima sesiune de examene
- certificat de competenţă lingvistică, unde este cazul, într‐o limbă de circulaţie
internaţională sau în limba în care se predau cursurile la universitatea parteneră pentru
care candidează
Se recomandă depunerea dosarelor de candidatură pentru cel puțin două
universități, dat fiind că, de regulă, există o singură mobilitate pe nivel de studiu /
universitate!
Candidații sunt rugați să consulte cu atenție Informațiile și Regulamentul Erasmus+ care
se găsesc la următoarea adresă: http://cci.ubbcluj.ro/erasmus/erasmus.php.
Selecția din luna aprilie este deschisă pentru nivelurile L2, L3, M2, D2 și D3 (nivelul în anul
mobilității), iar mobilitatea se efectuează în anul universitar 2022/2023! Deci, se pot înscrie
studenții din anii I și II nivel licență, din anul I nivel master (unde acordul prevede), din
anii I și II nivel doctorat (unde acordul prevede).
Pentru majoritatea universităților selecția la nivel master și doctorat se va face in octombrie,
deoarece așa prevăd acordurile.

În pachetul de documente se găsesc listele universităților primite de la
departamente/specializări, unde găsiți informații legate de locuri disponibile
și nivel de studiu.
Pentru mobilități de nivel licență: sfătuim studenții să verifice pe situl
universității partenere dacă aceasta oferă și cealaltă limbă (străină/maternă)
urmată la UBB (acolo unde e cazul).
Plecarea efectivă în mobilitate este condiționată de evoluția contextului
pandemic în Europa în următoarele luni. Vă vom comunica pe parcursul
semestrului informațiile primite de la universitățile partenere și de la Biroul
Erasmus UBB.

