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SELECȚIE MOBILITĂȚI DE STUDIU PENTRU STUDENȚII FCRP  
 2023/2024 

 
1. Listă universități partenere: 

 
✓ Westphalian University of Applied Sciences (Germania), https://www.en.w-hs.de/exchange/: 
5 locuri pentru învăţământ de licenţă şi masterat - domeniul de studiu: Journalism and Public Relations (1 
semestru); 
✓ Technische Universität Ilmenau (Germania), www.tu-ilmenau.de/en/international:  
6 locuri pentru învăţământ de licenţă şi masterat, domeniul de studiu: Journalism and Information (1 
semestru); 
✓ Universitat de Girona (Spania), www.udg.edu:  
6 locuri pentru învăţământ de licenţă şi masterat, domeniul de studiu: Communication and Public Relations 
(2 semestre); 

✓ Universidad Miguel Hernández de Elche (Spania), www.umh.es:  
2 locuri pentru învăţământ de licenţă şi masterat, domeniul de studiu: Political Sciences (2 semestre),   
2 locuri pentru învăţământ de licenţă şi masterat, domeniul de studiu: Communication and Public Relations 
(2 semestre); 
✓ La Salle - Universitat Ramon Llull (Spania), www.salleurl.edu:  
2 locuri pentru învăţământ de masterat - domeniul de studiu: Project management (doar pentru studenţii de 
la Masteratul de managementul proiectelor) (1 semestru- primul semestru);  
✓ Universitat Oberta de Catalunya (Spania), www.uoc.edu/portal/en/index.html:  
2 locuri pentru învăţământ de licenţă, domeniul de studiu: Communication studies (1 semestru);  
2 locuri pentru învăţământ de masterat, domeniul de studiu: Communication studies (1 semestru); 
✓ IE University (Spania): https://www.ie.edu/university/: 
2 locuri pentru învăţământ de licenţă, domeniul de studiu: Communication and Digital Marketing (1 
semestru-semestrul al doilea); 
✓ Universidade Autonoma de Lisboa (Portugalia), www.autonoma.pt/en/home.asp:  
2 locuri pentru învăţământ de licenţă, domeniul de studiu: Communication studies (1 semestru); 
2 locuri pentru învăţământ de masterat, domeniul de studiu: Communication studies (1 semestru); 
✓ Universidade da Beira Interior (Portugalia), https://www.ubi.pt/en/ 
1 loc pentru învăţământ de licenţă, domeniul de studiu: Communication Sciences (2 semestre) 
1 loc pentru învăţământ de masterat, domeniul de studiu: Communication Sciences (2 semestre) 
✓ VIVES University College (Belgia), www.vives.be/international:  
4 locuri pentru învăţământ de licenţă, domeniul de studiu: Social and Behaviour Sciences (2 semestre);  
4 locuri pentru învăţământ de licenţă, domeniul de studiu: Business and administration (2 semestre) 

✓ Università degli Studi di Perugia (Italia), www-b.unipg.it:  
4 locuri pentru învăţământ licenţă şi masterat, domeniul de studiu: Public Relations, Publicity, Advertising (1 
semestru);  
✓ Universita degli studi di Napoli Federico II (Italia), www.international.unina.it:  
2 locuri pentru învăţământ de licenţă şi masterat, domeniul de studiu: Communiction and Information 
Sciences (1 semestru); 
✓ Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Italia), www.uniba.it/ricerca/dipartimenti:  
4 locuri pentru învăţământ de licenţă şi masterat, domeniul de studiu: Journalism and Information (1 
semestru);  
✓ Università degli studi di Milano-Bicocca (Italia), www.unimib.it/go/45303 : 
2 locuri pentru învăţământ masterat, domeniul de studiu: Human Resource Management (doar pentru 
studenţii de la Masteratul de managementul resurselor umane (1 semestru); 

http://www.tu-ilmenau.de/en/international
http://www.udg.edu/
http://www.umh.es/
http://www.salleurl.edu/
http://www.uoc.edu/portal/en/index.html
https://www.ie.edu/university/
http://www.autonoma.pt/en/home.asp
https://www.ubi.pt/en/
http://www.vives.be/international
http://www-b.unipg.it/
http://www.international.unina.it/
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti
http://www.unimib.it/go/45303


  
 

2 
 

✓ Università degli studi di Salerno (Italia), https://web.unisa.it/en : 
3 locuri pentru învăţământ licenţă şi masterat, domeniul de studiu: Management and Administration (2 
semestre) 
✓ Università degli studi di Torino (Italia), https://en.unito.it/about-unito : 
4 locuri pentru învăţământ licenţă şi masterat, domeniul de studiu: Humanities (2 semestre) 
✓ University Of Patras (Grecia), www.upatras.gr/en/node/5337 : 
2 locuri pentru învăţământ licenţă , domeniul de studiu: Business and Administration (1 semestru); 
✓ Panteion University Social and Political Sciences (Grecia), https://www.panteion.gr/en/: 
2 locuri pentru învăţământ de licenţă şi masterat, domeniul de studiu: Journalism and Information (1 
semestru) 
✓ Comenius University in Bratislava (Rep. Slovacia), www.uniba.sk/en/international-relations/incoming-

students/erasmus/:  
2 locuri pentru învăţământ de licenţă şi masterat, domeniul de studiu: Humanities (1 semestru); 
✓ Stockholm School of Economics (Suedia), https://www.hhs.se/en/education/study-at-sse/student-

exchange/incoming-exchange-students/: 
1 loc pentru învăţământ de licenţă şi masterat, domeniul de studiu: Business & Economics (1 semestru – 
semestrul al doilea) 
✓ College of Management “Edukacja” (Polonia) www.international.wszedukacja.pl/:  
2 locuri pentru învăţământ de licenţă şi masterat, domeniile de studiu: Business and administration sau 
Journalism and reporting (1 semestru); 
✓ University of Lower Silesia (Polonia) www.english.dswe.pl:  
2 locuri pentru învăţământ de licenţă şi masterat, domeniul de studiu: Communication and Media Studies 
(mobilitate în semestrul al II-lea) (1 semestru); 
2 locuri pentru învăţământ universitar de licenţă şi masterat, domeniul de studiu: Education (mobilitate în 
semestrul I) (1 semestru);  
✓ Jagiellonian University (Polonia), www.en.uj.edu.pl:  
2 locuri pentru învăţământ de licenţă şi masterat, domeniul de studiu: Business administration (1 semestru) 
şi  
10 locuri pentru învăţământ de licenţă şi masterat, domeniul de studiu: Communication and Public Relations 
(1 semestru); 
✓ Baltic International Academy (Letonia), www.bsa.edu.lv:  
4 locuri pentru învăţământ de licență, domeniul de studiu: Public Relations (1 semestru); 
✓ Klaipedos Universitetas (Lituania), www.ku.lt/en:  
2 locuri pentru învăţământ de licenţă şi masterat, domeniile de studiu: Business and administration (1 
semestru); 

✓ Vilnius Gediminas Technical University (Lituania), www.vgtu.lt/index.php?lang=2 : 
2 locuri pentru învăţământ de licenţă şi masterat, domeniile de studiu: Social sciences, journalism and 
information (1 semestru) şi  
2 locuri pentru învăţământ de licenţă şi masterat, domeniile de studiu: Marketing and advertising (1 
semestru); 
✓ Université Lumière Lyon2 (Franţa), www.univ-lyon2.fr:  
2 locuri pentru învăţământ de licenţă şi masterat, domeniul de studiu: Communication and Public Relations 
(2 semestre);  
✓ *Universite Sciences Po Grenoble (Franța), (vezi condiții specifice mai jos)  http://www.sciencespo-

grenoble.fr :  
2 locuri pentru învățământ universitar de licență și masterat, domeniul de studiu: Social sciences, journalism 
& information (2 semestre); 
✓ *Universite Sciences Po Paris (Franța), (vezi condiții specifice mai jos) 

https://www.sciencespo.fr/international/en/content/exchange-programme.html : 

https://web.unisa.it/en
https://en.unito.it/about-unito
http://www.upatras.gr/en/node/5337
https://www.panteion.gr/en/
http://www.uniba.sk/en/international-relations/incoming-students/erasmus/
http://www.uniba.sk/en/international-relations/incoming-students/erasmus/
https://www.hhs.se/en/education/study-at-sse/student-exchange/incoming-exchange-students/
https://www.hhs.se/en/education/study-at-sse/student-exchange/incoming-exchange-students/
http://www.international.wszedukacja.pl/
http://www.english.dswe.pl/
http://www.en.uj.edu.pl/
http://www.bsa.edu.lv/
http://www.ku.lt/en
http://www.vgtu.lt/index.php?lang=2
http://www.univ-lyon2.fr/
http://www.sciencespo-grenoble.fr/
http://www.sciencespo-grenoble.fr/
https://www.sciencespo.fr/international/en/content/exchange-programme.html
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2 locuri pentru învățământ de licență și masterat, domeniul de studiu: Social Sciences and Humanities (1 
semestru); 
✓ *Sup de Pub, School of Communication (Franța) (vezi condiții specifice mai jos)  

https://www.supdepub.com/en/ : 
6 locuri pentru învățământ universitar de licență (doar studenții care vor desfășura mobilitatea în anul 3) și 
masterat, domeniul de studiu: Communication studies (1 semestru - primul semestru) 
✓ Sakarya University (Turcia), www.sakarya.edu.tr/en:  
5 locuri pentru învăţământ de licenţă şi masterat, domeniul de studiu: Business and Administration  
(2 semestre); 
✓ Çanakkale Onsekiz Mart University (Turcia), www.comu.edu.tr/english:  
4 locuri pentru învăţământ licenţă, domeniul de studiu: Public relations and communication (1 semestru); 
4 locuri pentru învăţământ de masterat, domeniul de studiu: Public relations and communication (1 
semestru);  
✓ Yeditepe University (Turcia), www.yeditepe.edu.tr/en : 
3 locuri pentru învățământ universitar de licență și masterat, domeniul de studiu: Communication and Public 
Relations 
✓ Ege University (Turcia), http://www..ege.edu.tr/ : 
4 locuri pentru învățământ universitar de licență și masterat, domeniul de studiu: Jurnalism and information 
/ Audio visual techniques and media / Communication Science / Social Behavioural Science / Media Studies 
(1 semestru) 
✓ Karabuk University (Turcia), https://www.karabuk.edu.tr/en/ :  
2 locuri pentru învățământ universitar de licență și masterat, domeniul de studiu: Communication and Public 
Relations (1 semestru) 
✓ New Bulgarian University (Bulgaria), www.nbu.bg/en:  
2 locuri pentru învăţământ de licenţă şi masterat, domeniile de studiu: PR, Publicity and Advertising (1 
semestru); 
✓ The D. A. Tsenov Academy of Economics (Bulgaria), www.uni-svishtov.bg/?ver=EN: 2 locuri pentru 

învăţământ de licenţă şi masterat, domeniile de studiu: Public Relations, Publicity, Advertising. (1 
semestru). 

 
2. Condiții de participare la concurs 

 
✓ La concurs pot participa studenţii FCRP din anul I, al II-lea, al III-lea (studii de licență) şi anul I master. 

✓ Studenţii din anul al III-lea pot candida doar pentru locurile de masterat, cu condiţia să fie admişi la unul 
dintre masteratele FCRP, începând cu anul academic 2023-2024. Pot participa la selecţie studenţi din alte 
facultăţi din cadrul SNSPA, cu condiţia să fie admişi la unul dintre masteratele FCRP, începând cu anul 
academic 2023-2024. 

✓ Studenții trebuie să cunoască limba în care se va derula mobilitatea.   
 
3. Selecția 

 

Dosarul de concurs: 

✓ Fișă de înscriere cu menţionarea universităţii, a domeniului de studiu și a semestrului (se descarcă de pe 
site-ul FCRP, secțiunea Erasmus+). Aveţi dreptul de a include în cerere şi alte două opţiuni, în caz că nu 
sunteţi selectat pentru prima opţiune. Redistribuirea se face în funcţie de locurile rămase libere şi de 
îndeplinirea criteriilor; 

✓ Curriculum Vitae (limba română), semnat pe fiecare pagină;  

https://www.supdepub.com/en/
http://www.sakarya.edu.tr/en
http://www.comu.edu.tr/english
http://www.yeditepe.edu.tr/en
http://www..ege.edu.tr/
https://www.karabuk.edu.tr/en/
http://www.nbu.bg/en
http://www.uni-svishtov.bg/?ver=EN
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✓ Print screen din platforma online (cu notele ultimului semestru) în care să se vadă clar în partea de sus în 
dreapta numele și specialzarea; 

✓ O scrisoare de motivaţie de cel mult o pagină, redactată cu Times New Roman 12, justify, în: 

limba franceză: Franţa limba engleză: 
Belgia 
Bulgaria 
Turcia  
Polonia  
Letonia  
Lituania 
Rep Slovacia 
Grecia  
Germania 
Suedia 
Sup de Pub - Franța 
Sciences Po Grenoble - Franța 
Sciences Po Paris - Franța 
IEU - Spania 

limba spaniolă: Spania 

limba italiană: Italia limba portugheză: Portugalia 

 
Scrisoarea de motivaţie trebuie să răspundă la întrebarea „De ce îmi doresc o mobilitate de studiu Erasmus+ 
la Universitatea...?”  
 
Scrisoarea de motivație se redactează doar pentru prima opțiune.  
 
În cadrul interviului, studenţii vor fi evaluaţi în funcţie de: 
✓ cunoaşterea programului academic al universităţii partenere; 

✓ motivaţia alegerii stagiului Erasmus+; 
✓ legătura dintre stagiul Erasmus+ şi cariera viitoare; 
✓ cunoașterea limbii în care se va derula mobilitatea.  

 
Interviul va avea în vedere doar prima opțiune din dosarul de concurs.  
 
4. Calendarul concursului 

 

✓ Eveniment lansare selecție mobilități de studiu : 27 martie 2023, ora 10:00, sala multifuncțională 
(parter), 27 martie 2023, ora 16:30, online pe Zoom: 
https://us06web.zoom.us/j/82391571612?pwd=UlM5UDBJa3ZNdE8rVlJxSk9DckhxUT09 

✓ Trimitere online dosar: 28 martie - 1 aprilie 2023 (ora 11.00 AM) la outgoing.erasmus@comunicare.ro și 
completare formular de înscriere la selecție: https://forms.gle/itUkXPpETuLYfPWU8. Fără completarea 
formularului înscrierea nu este validă. 

✓ Anunțarea candidaților eligibili și planificarea interviurilor: 3 aprilie 2023 (pe e-mail). 

✓ Interviul: 5-7 aprilie 2023 (interviurile vor avea loc fizic, iar studenții selectați vor primi pe e-mail 
detalii referitoare la planificare și sala în care vor susține interviul). 

✓ Anunțarea rezultatelor: 12 aprilie 2023 (rezultatele sunt trimise pe e-mail studenților care au participat 
la selecție). 

✓ Confirmarea locului: Studenții declarați admiși trebuie să confirme locul pe e-mail până la data de 13 
aprilie 2023, la adresa outgoing.erasmus@comunicare.ro. Neconfirmarea locului implică pierderea acestuia 
și redistribuirea lui către un alt student. 

https://us06web.zoom.us/j/82391571612?pwd=UlM5UDBJa3ZNdE8rVlJxSk9DckhxUT09
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Calendarul selecției pentru mobilitățile de studiu Erasmus+ FCRP 2023/2024 
27 martie 2023, 

ora 10.00, sala 

multifuncțională 

Eveniment lansare selecție mobilități de studiu 

27 martie 2023, 

ora 16.30, Zoom 

Eveniment online lansare selecție mobilități de studiu 

https://us06web.zoom.us/j/82391571612?pwd=UlM5UDBJa3ZNdE8rVlJxSk9DckhxUT09 

28 martie - 1 

aprilie 2023  

(ora 11.00 AM) 

Trimitere online dosar  

Trimite dosarul la adresa: outgoing.erasmus@comunicare.ro  Completare formular de 

înscriere: https://forms.gle/itUkXPpETuLYfPWU8 

3 aprilie 2023 Vei fi anunțat pe e-mail cu privire la eligibilitate și vei afla planificarea interviurilor  

5-7 aprilie 2023 Organizarea interviului de selecție (fizic) 

12 aprilie 2023 Primești rezultatul selecției pe e-mail 

13 aprilie 2023 Confirmi locul (dacă ai fost selectat) prin e-mail la outgoing.erasmus@comunicare.ro 

 

5. Finanțarea mobilității 

 
Programul Erasmus+ oferă granturi de cofinanţare, ceea ce înseamnă că grantul Erasmus+ nu este suficient 
pentru acoperirea tuturor cheltuielilor. Studenţii care confirmă participarea la programul Erasmus+ trebuie 
să îşi poată finanţa perioada de studiu în străinătate din fonduri proprii. Grantul Erasmus+ pentru studiu se 
alocă 80% la începutul mobilității și 20% după validarea mobilității (la întoarcerea din mobilitate). 
 
✓ 600 euro/lună pentru Belgia, Franța, Grecia, Germania, Italia, Portugalia, Spania, Suedia 
✓ 540 euro/lună pentru Bulgaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Turcia 
✓ + 250 Euro/lună grant social (pentru studenții care beneficiază de bursă socială acordată de SNSPA pe 

perioada mobilității Erasmus+) - grantul se acordă doar dacă sunt fonduri disponibile.  
✓ Studenții care optează pentru deplasarea cu mijloace de transport ecologice primesc o contribuție unică 

în valoare de 50 de euro, ca sumă suplimentară la sprijinul individual. 
 

6. *Condiții specifice 

 
Université Sciences Po Paris 
 
Studenții de nivel licență trebuie să prezinte neapărat un certificat de competențe lingvistice, nivel B2 (teste 
acceptate: TCF 400, DELF B2), în engleză sau în franceză (în funcție de limba în care doresc să studieze). Lista 
cursurilor oferite studenților nivel licență: 
https://www.sciencespo.fr/college/en/academics/exchange/paris#_ga=2.241159235.1540978246.16163982
46-573297131.1615976201 
 
Studenții de nivel masterat trebuie să prezinte neapărat un certificat de competențe lingvistice, nivel C1 
(teste acceptate: TCF 500, DELF/DALF C1), în engleză sau în franceză (în funcție de limba în care doresc să 
studieze). Lista masteratelor din care studenții nivel masterat pot alege: 
https://www.sciencespo.fr/international/en/content/masters-exchange-programme.html 
 
Studenții care au studiat/studiază în limba engleză nu trebuie să prezinte certificatul lingvistic menționat mai 
sus.  
Studenții care au studiat/studiază în limba franceză nu trebuie să prezinte certificatul lingvistic menționat 
mai sus.  

https://us06web.zoom.us/j/82391571612?pwd=UlM5UDBJa3ZNdE8rVlJxSk9DckhxUT09
mailto:outgoing.erasmus@comunicare.ro
mailto:outgoing.erasmus@comunicare.ro
https://www.sciencespo.fr/college/en/academics/exchange/paris#_ga=2.241159235.1540978246.1616398246-573297131.1615976201
https://www.sciencespo.fr/college/en/academics/exchange/paris#_ga=2.241159235.1540978246.1616398246-573297131.1615976201
https://www.sciencespo.fr/international/en/content/masters-exchange-programme.html
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Université Sciences Po Grenoble 
 
Studenții de nivel licență: pot aplica doar studenții care urmează să desfășoare mobilitatea în anul 3 (așadar 
studenții care sunt în prezent anul 2 licență). 
Studenții de nivel masterat: pot studia cursurile oferite de universitatea parteneră pentru nivelul de studiu 
licență. Dacă doresc să fie nominalizați pentru programele de masterat, aceștia vor primi mai multe detalii 
despre oferta educațională din partea coordonatorului de la universitatea parteneră. 
 
Studenții pot alege să studieze în limba engleză sau în limba franceză, ori combinat, iar cerințele legate de 
nivelul de cunoaștere a limbii franceză, respectiv engleză (în funcție de limba în care aleg să studieze) sunt 
după cum urmează: 
Track 1: B2 în engleză; Track 2: B2 în engleză și B2 în franceză;  Track 3: B2+ în franceză 
Mai multe detalii despre acest sistem și despre cursurile oferite: http://www.sciencespo-
grenoble.fr/international-tracks-for-undergraduate-exchange-and-free-mover-students/ 
Dacă nu aveți un certificat lingvistic în momentul aplicării, universitatea parteneră va trimite un link către un 
test lingvistic, care va genera un astfel de certificat în funcție de scorul pe care îl obțineți la test.  
 
Sup de Pub, School of Communication 
 
Studenții de nivel licență: pot aplica doar studenții care urmează să desfășoare mobilitatea în anul 3 (așadar 
studenții care sunt în prezent anul 2 licență). 
 
Studenții de nivel licență care vor desfășura mobilitatea în anul 3 și studenții nivel masterat pot alege să 
studieze în limba engleză. Lista cursurilor este disponibilă aici:  
https://drive.google.com/drive/folders/1HYtLwKDN_746xrL4wcHMrhddgIcRxjoG?usp=sharing 
 
Studenții de nivel licență care vor desfășura mobilitatea în anul 3 pot alege să studieze în limba franceză. Cei 
care doresc să studieze în limba franceză trebuie să trimită universității partenere, în plus pe lângă 
documentele de aplicare și un portofoliu creativ (care să conțină lucrările realizate).  
 
Studenții de nivel licență care vor desfășura mobilitatea în anul 3 și studenții nivel masterat trebuie să aibă 
minim nivelul B2 în limba în care se va desfășura mobilitatea (engleză sau franceză). Deținerea unui certificat 
lingvistic reprezintă un avantaj însă nu este o condiție obligatorie. Această universitate permite biroului 
Erasmus+ FCRP să ajute studenții cu un certificat lingvistic. 
 
IE University 
 
Studenții de nivel licență: pot aplica doar studenții care urmează să desfășoare mobilitatea în anul 3 (așadar 
studenții care sunt în prezent anul 2 licență). 
 
Studenții de nivel licență trebuie să dețină unul dintre următoarele certificate, nu mai vechi de 2 ani: TOEFL 
80 (iBT), IELTS 6.5, CAE (C1) CPE (C2). 
 
Dacă engleza este limba maternă a studentului, nu este necesar pentru a furniza un certificat. Studenții vor 
trebui să furnizeze un pașaport valabil dintr-o țară vorbitoare de engleză în timpul aplicării. 
Studenții care studiază în limba engleză nu trebuie să dețină certificat de competențe lingvistice. 
 

Contact Erasmus+ FCRP: erasmus@comunicare.ro 
 

http://www.sciencespo-grenoble.fr/international-tracks-for-undergraduate-exchange-and-free-mover-students/
http://www.sciencespo-grenoble.fr/international-tracks-for-undergraduate-exchange-and-free-mover-students/

