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Facultatea de Agronomie din cadrul Universităţii din Craiova organizează o nouă
selecţie Erasmus+ pentru mobilităţi de studiu şi practică pentru studen
studenți
ți ce se vor desfăşura
în cel de-al
al doilea semestru. Bursele Erasmus+ reprezintă o şansă unică de a studia un
semestru
u sau chiar un an, în altă ţară din Europa. Astfel, tinerii care obţin aceste burse au
marele avantaj de a vorbi o limbă străină, de a
a-și
și face prieteni și contacte prețioase în
domeniul în care vor profesa și de a cunoaște din interior o cultură nouă. Studenții
Stud
care
pleacă prin programul Erasmus nu pot sta la universitățile
universitățile din străinătate mai puțin de trei
luni, dar nici mai mult de 12 lun
luni. Alegerea perioadei trebuie să permită finalizarea ei cu
examene care vor fi recunoscute și echivalate în România proporțional
țional cu numărul de
credite. 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:
Criterii de eligibilitate:
 să fie student la licenţă/master/doctorat la Facultatea de Agronomie, din
di cadrul
Universităţii din Craiova;
 să fie absolvent a cel puţin un an de studii;
 dacă a beneficiat de alt stagiu Erasmus studii sau plasamente nu trebuie să
depăşească 12 luni de mobilitate/ciclu de învăţământ;
î
 să promoveze un test de limbă străină – engleză/franceză.
Citerii generale de selecție:
ție:
 sa aiba rezultate academice bune în anul universitar anterior;
 sa prezinte o scrisoare de intentie;
 sa prezinte un curriculum vitae în format EuroPass, în limba engleză.
engleză
Astfel, dosarul candidatului trebuie să con
conțină:
 Curriculum-ul
ul vitae, în format EuroPass, în limba engleză;
 Situația
ția școlară (aceasta se poate obține de la secretariatul facultății);
 Scrisoarea de intenție
ție în limba engleză;
Perioada depunerii
erii dosarelor:
dosarelor 14 -25 Noiembrie 2018
Susținerea interviului:: 27 Noiembrie 2018
Rezultate: 28 Noiembrie 2018
Pentru detalii consultati: http://www.ucv.ro/cautare.php?cautare=erasmus
http://www.agro-craiova.ro/relatii
craiova.ro/relatii-internationale1/
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