MOBILITĂȚI DE PRACTICĂ 2015/2016
Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice invită studenții să aplice pentru finanțare în cadrul programului
Erasmus+ pentru un stagiu de practică.
Mobilităţile de practică sunt finanţate cu un grant între 650 și 700 €/lună în funcție de țara unde se
desfășoară mobilitatea.
Înscriere la concurs se face până pe 13.06.2016
1.

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, al II-lea
(studii de masterat), învăţământ de zi, cât şi absolvenţii în termen de 12 luni de la susţinerea lucrării
finale. Studenţii trebuie să fie integralişti pe anii universitari încheiaţi.

La momentul înscrierii la concurs și la momentul plecării în mobilitate studenții NU trebuie să aibă
restanțe.

Studenții trebuie să cunoască limba în care se va derula mobilitatea.
Pentru a fi declarat admis, un student participant la selecție trebuie să obțină media finală cel puțin 8.50.
Media finală se calculează ca medie aritmetică între media ultimului semestru încheiat și media de la
interviu. Studenții sunt selectați în ordinea descrescătoare a mediei finale.
2.
Selecția
Dosarul de concurs:

Fișă de înscriere (se descarcă de pe site-ul FCRP, secțiunea Erasmus+);

Curriculum Vitae (limba română)

Adeverință cu media ultimului semestru încheiat (nu foaie matricolă);

O scrisoare de motivaţie de cel mult o pagină, redactată cu Times New Roman 12, justify, în limba
franceză. Scrisoarea de motivaţie trebuie să răspundă la întrebarea „De ce îmi doresc o mobilitate de
practică Erasmus+ la ...?”
În cadrul interviului, studenţii vor fi evaluaţi în funcţie de:

motivaţia alegerii stagiului Erasmus+;

legătura dintre stagiul Erasmus+ şi cariera viitoare;

cunoașterea limbii în care se va derula mobilitatea.
3.
Calendarul concursului
Depunere dosar: până pe 13.06.2016, de luni până joi între 10:00 și 13:00 în biroul 322 (Miruna Neaga)
4.
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 practică în străinătate din fonduri proprii. Grantul Erasmus+ pentru practică
se alocă 80% la începutul mobilității și 20% după validarea mobilității (la întoarcerea din mobilitate)
 Între 650 Euro și 700 Euro/lună
 + 200 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
5.
Confirmarea locului
1

Studenții declarați admiși trebuie să confirme locul în cel mult 3 zile de la data primirii rezultatelor pe email.
Neconfirmarea locului implică pierderea acestuia și redistribuirea lui către un alt student.
Contact Erasmus+ FCRP
Cod Erasmus+ SNSPA: RO BUCURES13
Coordonator academic Erasmus+:
Asistent Erasmus+:
Corina Buzoianu, corina.buzoianu@comunicare.ro
Miruna Neaga, miruna.neaga@comunicare.ro
Biroul 323
Biroul 322
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