
Dragi studenti, 

  
Va anunt ca s-a deschis procedura de selectie a studentilor pentru mobilitati de studii 
(licenta, master, doctorat) si de practica (licenta, master, doctorat si proaspat 
absolventi) in cadrul programului Erasmus+ pentru  anul universitar 2020-2021.  
 
Detalii privind calendarul, continutul dosarului, criteriile de selectie, lista locurilor 
disponibile si conditiile financiare ale programului se gasesc in pachetul cu informatii 
suplimentare anexat acestui anunt. 
 
In perioada 24 februarie - 13 martie 2020, studentii Facultatii de Fizica pot aplica 
pentru urmatoarele tipuri de mobilitati: 
 

1.a. Mobilitati de studii in statele participante la programul Erasmus+ (Programme 
Countries), pentru anul universitar 2020-2021; 
1.b. Mobilitati de studii in statele partenere la programul Erasmus+ (Partner 
Countries), pentru anul universitar 2020-2021 - acest tip de mobilitati este disponibil 
doar pentru studentii facultatilor in cadrul carora sunt incheiate acorduri Erasmus+ cu 
universitati din statele partenere (Partner Countries); 
 

2.a.1. Mobilitati de plasament in statele participante la programul Erasmus+ 
(Programme Countries), pentru anul universitar 2019-2020;  
2.a.2. Mobilitati de plasament pentru proaspat absolventi in statele participante la 
programul Erasmus+ (Programme Countries), pentru anul universitar 2020-2021; 
2.b. Mobilitati de plasament in statele partenere la programul Erasmus+ (Partner 
Countries), pentru anul universitar 2019-2020 - acest tip de mobilitati este disponibil 
doar pentru studentii facultatilor in cadrul carora sunt incheiate acorduri Erasmus+ cu 
universitati din statele partenere (Partner Countries); 
 

Joi, 5 martie, 2020, DRI va organiza pentru studentii interesati o prezentare generala 
a mobilitatilor Erasmus+, incepand cu ora 15.00, in amfiteatrul A01.  
Invitam pe toti cei interesati sa participe la aceasta intalnire! 
 

De asemenea, in intervalul 24 februarie - 13 martie 2019 (exceptand 5 martie), 
DRI dorieste sa organizeze, la fel ca in fiecare an, prezentari (si discutii) in cadrul 
fiecarei facultati, cu studentii interesati sa beneficieze de o mobilitate 
internationala. Va rog asadar, daca sunteti interesati de o astfel de intalnire, sa 
ma contactati pentru a discuta si sa convenim data, ora si sala pentru 
prezentarea aferenta facultatii noastre cat mai rapid (ideal ar fi pana vineri, 28 
februarie). 
 

Pentru informatii suplimentare va stau la dispozitie atat eu cat si colegii de la DRI, care 
au organizat in holul de la parter al universitatii un birou de informare. 
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