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METODOLOGIA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI ERASMUS 2019  

pentru selecția studenților ce vor desfășura mobilități Erasmus în anul 
universitar 2019-2020 

FACULTATEA DE FARMACIE 

 

 Concursul Erasmus se va desfășura conform următorului calendar: 

 Facultatea de FARMACIE 

 - perioada de înscriere - 25.02.2019 - 08.03.2019 

 - perioada de validare a dosarelor de înscriere - 11.03.2019 - 14.03.2019 

 - afișarea listei candidaților - 15.03.2019 

 - Concursul Erasmus - proba scrisă – miercuri, 20 martie 2019 - ora 10:00 - Sala de 
Consiliu a Facultatii de Farmacie, str. Traian Vuia nr. 6 

 Candidații vor fi prezenți în Sala de Consiliu la ora 9:45 având asupra lor cartea de identitate 
și carnetul de student.  

 

 Condițiile de înscriere la Concurs sunt: 

1. Studenți din anul II la Facultatea de Farmacie 

2. În momentul înscrierii la Concurs, studentul nu are restanțe la examenele susținute în 
anul universitar 2018-2019 și nu este repetent, fapt atestat de Decanatul Facultății de 
Farmacie  

3. Nu a beneficiat de bursă sau stagii Erasmus anterior înscrierii la Concurs. 

4. Cerere de înscriere si un curriculum vitae (CV format EuroPass) de o pagină.  

5. Cunoașterea limbii țării pentru care candidează. 
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 Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente: 

1. Cererea de înscriere 

2. CV Europass (cu precizarea unui nr. de telefon si a unei adrese de e-mail unde poate fi 
contactat candidatul) 

3. Document (adeverință) eliberat de către Decanatul Facultății de Farmacie care să ateste 
media de la examenul de admitere, media generală obținută în anul I de studiu și media 
generală pentru semestrul 1 – anul II de studiu (se poate completa pe Cererea de înscriere a 
fiecărui student în parte). 

4. Document care să ateste cunoașterea limbii țării pentru care se candidează (copie după 
certificatul de limbă străină – recomandat B2 dar se acceptă și B1) sau o adeverință 
care să ateste faptul că studentul este înscris la un curs de limbă străină nivel B1/B2 și 
data la care urmează să susțină examenul de nivel) sau o Declarație pe proprie 
răspundere că până la începerea mobilității (01.10.2019) studentul va prezenta 
certificatul de limbă străină nivel B1 minim. 

 Dosarele de înscriere se vor depune la Decanatul Facultății la secretara de an în perioada de 
înscriere menționată.  

 Validarea dosarelor va consta în verificarea îndeplinirii condițiilor de înscriere și a prezenței 
documentelor solicitate. 

 În urma validării dosarelor se va afișa lista candidaților acceptați pentru a participa la 
Concursul de selecție. 

 Concursul de selecție se va desfășura conform calendarului afișat mai sus și va fi realizat așa 
cum este descris în continuare. 

  

 CONCURSUL DE SELECȚIE 

 Pentru Facultatea de Farmacie, Concursul de selecție va consta în: 

- un interviu realizat de către Comisia de examinare luându-se în calcul și rezultatele 
obținute de către student în timpul anului I de studiu și în semestrul I al anului II de studiu.  

- o probă scrisă ce va consta în subiecte redacționale din tematica de examen. 

 După finalizarea probei scrise, Comisia de Concurs va corecta lucrările și va comunica 
studenților rezultatele obținute la această probă.  

 În cazul în care există contestații, acestea se vor rezolva pe loc de către membrii Comisiei. 
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 Punctajele obținute de către studenți vor fi introduse într-un tabel special realizat și se va 
stabili lista studenților câștigători. 

 În cazul apariției unor situații de departajare, aceasta se va realiza pe baza unor întrebări tip 
grilă din tematica de examen. 

  Valoarea bursei este de 520 Euro / lună finanțată. 

 Pentru detalii / clarificări suplimentare, vă rugăm să transmiteți întrebările dumneavoastră 
către adresa de e-mail: erasmus.sega@gmail.com. 

 

    Biroul pentru Erasmus+ 

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” 


