
Rezultele finale ale selecției organizate în cadrul proiectului de mobilități 
20-MOB-0007 se găsesc AICI. 
Rezultele parțiale ale selecției organizate în cadrul proiectului de 
mobilități 
20-MOB-0007 se găsesc AICI. 

În ședința Biroului Executiv al Consiliului de Administrație al Universității din București din 

data de 14.09.2021, s-a aprobat lansarea selecției pentru mobilități de studiu în cadrul proiectului 

SEE cu numărul 20-MOB-0007. 

Sunt disponibile 10 de mobilități de studiu la universitatea parteneră din proiect, Norwegian 

University of Science and Technology (NTNU), Norvegia, pe perioada semestrului al II-lea al 

anului academic 2021 – 2022. 

Acestea vor fi finanțate conform bugetului proiectului pentru o perioadă de minim 3 luni (90 

zile) și maxim un semestru academic (dar nu mai mult de 6 luni). Grantul pentru subzistență este 

de 1200 euro/lună, grantul pentru transport fiind de 360 euro. 

Precizăm că finanțarea se poate acorda doar în cazul mobilităților fizice în țara gazdă. În cazul în 

care instituția gazdă oferă cursurile în format online, prezența fizică în țara gazdă este o condiție 

obligatorie de finanțare și de recunoaștere oficială a mobilității. 

Mobilitățile de studiu oferă oportunitatea de participare la cursuri și examene la discipline și 

subiecte relevante pentru istoria și managementul resurselor naturale, iar finalizarea stagiilor cu 

note și credite este o condiție pentru validarea și recunoașterea rezultatelor obținute. Lista 

provizorie a cursurilor recomandate de Norwegian University of Science and Technology 

(NTNU) poate fi consultată AICI 

Criterii de eligibilitate și selecție ale Universității din București: 

 să fie student (înscris cel puțin în al doilea an de studiu)/masterand/doctorand, la cursuri 

zi, în Școala Doctorală Interdisciplinară (ISDS-UB) sau într-una din următoarele 

facultăți: Facultatea de Istorie, Facultatea de Administrație și Afaceri, Facultatea de 

Geografie, Facultatea de Geologie și Geofizică și Facultatea de Științe Politice atât la 

selecție cât și pe durata mobilității. 

 să aibă rezultate academice remarcabile 

 să facă dovada cunoaşterii limbii engleze (certificat/diplomă/atestat, nivel minim B2); 

 să prezinte o scrisoare de intenţie/motivaţie în limba engleză 

https://drive.google.com/file/d/1OOtB3AezcbXrXcd9ziO7_nBKr4yAkCs1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LMXmfiNtFRTDmvAZ19ryYQwV1nFC8snU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/166HFCqvyzIEshSQrwZHrlfr_-k_IEqg5/view?usp=sharing


 să prezinte un Plan al programului de studiu – se completează formularul Learning 

Agreement for Studies, semnat doar de student. (descarcă Learning Agreement for 

Studies) 

Candidații pot trimite online documentele pentru selecție la Comisia Centrală de Selecție până la 

data de 11.10.2021 (ora 12:00), completând aplicația disponibilă AICI 

Selecția candidaturilor se va efectua la nivel central, de către Comisia Centrală de Selecție.  

Punctajul pentru selecție, stabilit în conformitate cu prevederile ghidului programului, este 

următorul: 

Media școlară – pondere 20% din punctaj, max. 20 puncte. 

Motivația efectuării mobilității (scrisoare de motivație/intenție) – pondere 20% din punctaj, max. 

20 puncte. 

Dovada competențelor lingvistice (cunoașterea limbii țării gazdă reprezentând un plus) -pondere 

20% din punctaj, max. 20 puncte. 

Selecția studenților se va desfășura sub formă de interviu (pondere 40% din punctaj, max. 40 

puncte), urmărind următoarele aspecte: confirmarea conținutului scrisorii de intenție și evaluarea 

atitudinii față de posibila experiență de mobilitate în Norvegia. 

Studenții romi, studenții cu nevoi speciale sau cu un fundal socio-economic dezavantajat pot 

obține puncte prioritare suplimentare, în valoare de 20% din scor maxim posibil. 

Interviul selecției va avea loc online în data de 12 octombrie 2021, la o oră ce va fi comunicată 

ulterior. 

Afișarea rezultatelor parțiale se va face în data de 13.10.2021, ora 12, iar contestațiile se depun în 

perioada 13.10.2021, ora 12-14.10.2021, ora 12. Rezultatele finale ale selecției se vor afișa în 

data de 15.10.2021, ora 10. 

Pentru contestații ulterior celor adresate Comisiilor de Selecție, vă puteți adresa în primul rând 

Biroului Erasmus+ al Universității din București sau ulterior Agenției Naționale pentru Programe 

Comunitare în Domeniul Educatiei și Formării Profesionale (ANPCDEFP). 

Mai multe informații despre universitatea parteneră se găsesc aici: 

 https://www.ntnu.edu/studies/exchange 

  https://www.ntnu.edu/studies/faq-exchange 

 

https://docs.google.com/document/d/1IMcQcdFJgwSThMZZfp5h2sFxXU77ccQi/edit?usp=sharing&ouid=113627817981938968709&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1IMcQcdFJgwSThMZZfp5h2sFxXU77ccQi/edit?usp=sharing&ouid=113627817981938968709&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqAVpejyXniZ8wuyp8O2pE63b4Gd3cQlDEG0cUzjGWdqivsQ/viewform
https://www.ntnu.edu/studies/exchange
https://www.ntnu.edu/studies/faq-exchange


Mai multe informații despre proiectul de mobilități 20-MOB-007 se găsesc AICI 

Contact: 

Beatrice Crăciun: beatrice.craciun@erasmus.unibuc.ro 

Corina Doboș: corina.dobos@istorie.unibuc.ro. 

Data afișării anunțului de lansare a selecției: 28.09.2021. 

 

https://drive.google.com/file/d/1R67Pq6o1PbyMg2lOOSnbvOJ2IoPVEATH/view?usp=sharing
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