
MOBILITĂȚI STUDENȚEȘTI  
 

 
Conţinut dosare de candidatură 

- CV Europass (redactat în limba engleză);                                 
- Foaie Matricolă pe ultimul an/semestru (pentru studenţii din anul I); 
- Scrisoare de motivație (redactată în limba engleză);                           
- Atestat de competenţe lingvistice de limba engleză. 

 
Criterii de selecţie 

 rezultatele academice ‐ 20% din punctaj;  

 scrisoare de motivaţie ‐ 20% din punctaj;  

 interviu cu scopul de a confirma conţinutul scrisorii de motivaţie şi de a evalua atitudinea faţă de 
posibila experienţă de mobilitate - 40% din punctaj  

 competenţele lingvistice de limba engleză, relevante pentru o mobilitate de calitate 
(cunoasterea limbii ţării gazdă va fi considerată un avantaj) -  20% din punctaj 

 
Studenții care au benefciat deja de un grant SEE in cadrul Programului de burse şi cooperare inter-
instituţională finanţat prin Mecanismul Financiar SEE – Proiect de Mobilitate, în perioada 2013-2015 nu 
sunt eligibili. 
 
Studenţii de etnie romă, cei cu nevoi speciale şi cei  care provin din familii în care venitul mediu/ membru 
de familie este mic sau egal cu salariul minim pe economie vor primi puncte suplimentare de prioritate, 
valorând 20% din scorul maxim posibil. 
 
CALENDAR SELECŢIE 

 Depunere dosare de candidatură: 23 – 28.10.2015, între orele 10.00 - 14.00, sala 445, clădirea 
centrală a Universităţii din Craiova, etajul 2. 

 Interviu studenţi: 28.10.2015, ora 15.00, sala 440, clădirea centrală a Universităţii din Craiova, 
etajul 2. 

 Afişare rezultate: 29.10.2015 

 Depunere contestaţii: 30.10.2015, între orele 12.00 - 14.00, sala 445, clădirea centrală a 
Universităţii din Craiova, etajul 2. 

 Afişare rezultate finale: 30.10.2015, după ora 16.00 
 

TIPUL 
MOBILITĂŢII 

DOMENIUL 
NR. DE 
LOCURI 

NIVELUL DE 
STUDIU 

UNIVERSITATEA 
PARTENERĂ 

DURATA 

Mobilitate de 
Plasament 

Automatică 1 
Licență/ 
Master 

Buskerud and 
Vestfold 

University College, 
Norvegia 

5 luni  

Mobilitate de 
Studiu 

Economie 1 
Licență/ 
Master 

Bifrost University, 
Islanda 

5 luni 

Mobilitate de 
Plasament 

Economie 2 
Licență/ 
Master 

Bifrost University, 
Islanda 

5 luni/mobilitate 

Mobilitate de 
Studiu 

Limbi străine 
(Limba Engleză) 

1 
Licență/ 
Master 

Nesna University 
College, Norvegia 

5 luni  



Rezultatele vor fi publicate pe site-ul Universității din Craiova 
 


