SELECȚIE MOBILITĂȚI DE PRACTICĂ PENTRU STUDENȚII FCRP
2020/2021
Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice invită studenţii interesaţi să aplice pentru o mobilitate de
practică. Organizația gazdă poate fi orice organism public sau privat activ pe piața forței de muncă sau în
domeniile educației, formării și tineretului.
Mobilităţile de practică sunt finanţate cu un grant de 670 € sau 720 €/lună în funcţie de ţară.
Selecţie continuă pe bază de dosar, în limita fondurilor disponibile, în sistem ongoing până la data de
18.06.2021 (detalii mai jos).
Vă rugăm să parcurgeţi toate informaţiile detaliate despre mobilităţile de plasament disponibile pe site-ul
Erasmus SNSPA: http://erasmus.snspa.ro/erasmus-snspa/studenti-erasmus/mobilitati-de-plasament/
1.

Condiții de participare la concurs



La concurs pot participa:
o studenții din anul I, al II-lea și al III-lea (studii de licență).
o studenții din anul I și al II-lea (studii de masterat).
o tinerii absolvenţi, în termen de 18 luni de la absolvirea studiilor (prin absolvirea studiilor se
înţelege susţinerea lucrării de licenţă/disertaţie). Studenţii trebuie selectaţi înaintea absolvirii;
 Studenții trebuie să cunoască limba țării în care se va derula mobilitatea sau, după caz, limba vorbită
în cadrul organizației în care vor efectua stagiul de practică;
 Pentru a putea fi declarat admis, un student participant la selecție trebuie să aibă dosarul complet;
 Pentru a putea fi eligibil, un stagiu trebuie să dureze minim 2 luni și maxim 12 luni;
ATENŢIE
Studenții care sunt în anul I (licență sau masterat) pot aplica tot până la data de 18.06.2021, dar stagiile
lor nu pot începe decât după ce sesiunea examenelor de vară s-a încheiat.
Studenții din ani terminali pot beneficia de o mobilitate de practică timp de 18 luni de la finalizarea
studiilor cu condiția să aplice până la terminarea studiilor.
Sunt consideraţi tineri absolvenţi şi pot efectua un stagiu de practică Erasmus+ vreme de un 18 luni de
la data absolvirii acei studenţi care vor fi terminat studiile de licenţă sau masterat (inclusiv cu
susţinerea lucrării finale) în sesiunile februarie sau iunie 2021.
2.

Selecția

Dosarul de concurs:
 Fișă de înscriere (se descarcă de pe site-ul FCRP, secțiunea Erasmus+);
 Curriculum Vitae (limba română); semnat pe fiecare pagină;
 Print screen din platforma online (cu notele ultimului semestru);
 O scrisoare de motivaţie de cel mult o pagină, redactată cu Times New Roman 12, justify, în limba în
care se va desfăşura mobilitatea. Scrisoarea de motivaţie trebuie să răspundă la întrebarea „De ce îmi
doresc o mobilitate de practică Erasmus+ la ...?”;
 Acceptul scris al organizației unde vor efectua stagiul. Acceptul trebuie să precizeze în clar faptul că
studentul (sau tânărul absolvent, după caz) va efectua un stagiu de practică Erasmus în organizația
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respectivă (de menționat obligatoriu și perioada). Acest document trebuie să conțină semnatura (și
stampila - dacă organizația deține) organizației.
Dosarul va fi evaluat în funcţie de:
 motivaţia alegerii stagiului Erasmus+;
 legătura dintre stagiul Erasmus+ şi cariera viitoare (așa cum este ea prezentată în scrisoarea de
motivație);
 cunoașterea limbii în care se va derula mobilitatea.
3.

Calendarul concursului

Depunere online dosar: în sistem ongoing până la 18.06.2021, pe e-mail la adresa
erasmus@comunicare.ro
Anunțarea rezultatelor: rezultatele sunt trimise pe e-mail studenților care au depus dosarul de selecție în
termen de cel mult 14 zile lucrătoare de la data depunerii dosarelor.
Contestațiile se pot depune în cel mult 3 zile de la data transmiterii rezultatelor. Contestațiile se vor depune
pe adresa de e-mail erasmus@comunicare.ro
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
mobilităţi de practică se alocă 80% la începutul mobilității și 20% după validarea mobilității (la întoarcerea
din mobilitate).
 Studenţii pot merge într-o mobilitate de practică pentru o perioadă cuprinsă între 2 luni și 12 luni per
ciclu de studii; (Ciclul de studii se referă la licență, masterat, doctorat. În momentul în care aplică,
studenții care au beneficiat deja de o altă mobilitate Erasmus - sau care urmează să beneficieze de
aceasta - trebuie să țină cont de faptul că o mobilitate Erasmus nu poate depăși 12 luni / ciclu de
studiu - practică + studiu cumulat).
 720 Euro/lună pentru Danemarca, Irlanda, Franța, Italia, Austria, Finlanda, Suedia, Islanda
Liechtenstein, Norvegia, Malta, Belgia, Germania, Grecia, Spania, Cipru, Luxemburg, Olanda, Portugalia
670 Euro/lună pentru Bulgaria, Croația, Estonia, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, Slovenia, Slovacia,
Cehia, și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Turcia;
5.

Confirmarea locului

Studenții declarați admiși trebuie să confirme locul (prin e-mail) în cel mult 3 zile de la data primirii
rezultatelor pe e-mail. Neconfirmarea locului în termenul respectiv implică pierderea acestuia.

Contact Erasmus+ FCRP: erasmus@comunicare.ro

2

