
ANUNŢ SELECŢIE PROGRAM ERASMUS+ STUDENŢI 

 

Depunerea dosarelor Erasmus+ pentru studenții Facultății de Medicină și Științe Biologice 

(FMSB), pentru anul universitar 2023 – 2024, are loc în perioada 20 martie - 10 aprilie 2023. 

Dosarele pot fi depuse în format tipărit la secretariatul FMSB (sala E011, corp E, parter), sau pe 

email, în forma unui singur document PDF, semnat pe fiecare pagină, la adresa 

florin.tibu@usm.ro. 

Testul scris de limbă engleză este obligatoriu pentru toți candidații și va avea loc în data de 12 

aprilie 2023, ora 9:00, în sala PB002 (clădirea Proiect Bucovina, parter). Deținerea unui certificat 

de competență a limbii engleze va constitui un avantaj. 

Selecția studenților, care va include un interviu cu membrii comisiei, va avea loc în data de 12 

aprilie 2023, ora 16:00, în sala PB002. 

Lista mobilităților Erasmus+ disponibile pentru anul univ. 2023 – 2024,  criteriile de 

eligibilitate, precum şi alte informaţii suplimentare se pot obţine de la: 

• Serviciul de Relații Internaționale și Afaceri Europene (Camin C1, camera 005-006, 

relint@usm.ro ); 

• Coordonatorii Erasmus+ ai facultăţilor; 

• Adresa: https://relint.usv.ro/erasmus-students/outgoing-mobilities/mobilitati-cu-tari-

participante-la-program/ 

 

Dosarul de înscriere trebuie sa conțină: 

- Cerere de înscriere la concurs; 

- Declarație de beneficiere de mobilități anterioare; 

- Scrisoare de intenție; 

- Adeverință de student, masterand; 

- Copie a cărții de identitate (de unde rezultă domiciliul stabil); 

- CV – model Europass; 

- Document care atestă competențele lingvistice (test, certificat lingvistic, etc) - opțional. 

Joi, 23 martie 2023, ora 11.00, Serviciul de Relații Internaționale și Afaceri Europene va 

organiza evenimentul Erasmus+  Open Doors,  în scopul mediatizării în rândul studenților din 

USV a oportunităților oferite de programul de mobilități Erasmus+. Evenimentul va fi organizat 

online. Link-ul de acces pentru participare la eveniment este:  meet.google.com/cdi-egxk-hux   

Instruirea studenților Erasmus+ selectați  şi a rezervelor pentru anul universitar 2023 -

2024 va fi organizată  joi  04 mai, ora 12.00, online.  

Persoană de contact: Conf. univ. dr. Florin Țibu 

florin.tibu@usm.ro 
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