
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE ”Carol Davila”   
BUCUREŞTI 

 

METODOLOGIA DE SELECȚIE  

pentru selecția studenților ce vor desfășura mobilități  

TIP TRAINEESHIP ERASMUS 

în anul universitar 2019-2020 

 

 Pentru anul universitar 2019-2020 sunt disponibile 15 burse pentru mobilități tip 

Traineeship Erasmus pentru studenți din ciclul de licență – Facultatea de Medicină. Fiecare bursă va 

fi alocată pentru câte o mobilitate de training cu durata de 2 luni (60 de zile), valoarea bursei fiind 

670 sau 720 Euro / lună (în funcție de destinație). 

 Mobilitatea de TRAINEESHIP trebuie finalizată până la data de 30.09.2020 și nu trebuie să 

afecteze negativ participarea studentului la procesul de învățământ adică la cursurile și stagiile 

anului său de studiu. Din acest motiv, se recomandă efectuarea mobilității pe perioada vacanței de 

vară (iulie-septembrie 2019). 

 Calendarul procesului de selecție: 

 - perioada de înscriere – 17.02.2020 – 19.02.2020 . 

 - perioada de validare a dosarelor de înscriere și selecția candidaților – 20.02.2020 – 

21.02.2020. 

  

 Condițiile de înscriere la procesul de selecție pentru mobilități de Traineeship: 

1. Studenți ai Facultății de Medicină din anul IV, V sau VI 

2. Media generală aritmetică a anilor anteriori de studiu peste 8.00, atestată de Decanatul 

Facultatii de Medicină  (se va calcula media aritmetică a mediilor generale ponderate 

obținute în anii anteriori de studiu) 

3. În momentul înscrierii la Selecție studentul nu are restanțe la examenele susținute în 

anul universitar 2019-2020 și nu este repetent, fapt atestat de Decanatul Facultății de 

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

5. Certificatul de limbă străină (pentru limba țării pentru care se aplică)  

6. Scrisoarea de accept pentru efectuarea unei mobilități de Traineeship la o universitate / 

instituție – participantă în programul Erasmus+ de mobilități 

7. Pentru studenții care au beneficiat de mobilități de studiu Erasmus – vor menționa în 

Cererea de înscriere numărul si tipul de mobilități de care a beneficiat – această secțiune va 

fi validată de către Biroul Erasmus. 

 

 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 care să ateste mediile obtinute 

în anii de studii anteriori - pe cererea de înscriere Decanatul Facultății de Medicină va 

completa mediile generale ponderate obținute de către student în anii de studiu anterior 

finalizați. 

4. Certificatul de limbă străină (copie) – pentru limba țării pentru care se solicită deplasarea. 

Se recomandă ca nivelul minim să fie B2 având în vedere că în timpul mobilității de 

training, studentul va veni în contact cu pacienții și se impune necesitatea cunoașterii 

adecvate a limbii țării pentru care aplică.  

În cazul în care există studenți care au absolvit licee cu predare în limba străină pentru care 

candidează (ex. Colegiul German Goethe, Liceul Cervantes, etc), acești studenți pot pune la 

dosar o copie după diploma de Bacalaureat pentru a demonstra cunoașterea limbii străine. 

Studenții care au participat anterior la programul Erasmus pot depune o copie după 

Certificatul tip OLS – în cazul în care solicită efectuarea mobilității de Traineeship în 

aceeași țară unde au efectuat mobilitatea de studiu. În cazul în care aplică pentru o altă țară, 

atunci vor depune Certificatul de limbă străină pentru țara respectivă (de exemplu, a efectuat 

o mobilitate de studiu în Italia și dorește să efectueze o mobilitate de traineeship în Franța, 

studentul va trebui să depună Certificatul de limbă franceză). 
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În cazul în care training-ul se va desfășura în altă limbă decât cea a țării în care se realizează 

deplasarea, scrisoarea de acceptare din partea mentorului va menționa acest lucru și 

studentul va prezenta certificatul de limbă străină adecvat. 

5. Scrisoarea de accept (copie) sau e-mailul de accept din partea universității / clinicii 

universitare unde se dorește efectuarea mobilității de training. Studenții trebuie să 

identifice spitale / clinici universitare (care sunt arondate unei universități / instituții 

participante în programul Erasmus+) și să obțină acordul unui tutore (profesor) pentru 

efectuarea unei perioade de training pe o anumită specialitate și acordul biroului de relații 

internaționale al universității respective pentru efectuarea unei mobilităti de training de 

tip Erasmus. Se pot efectua perioade de training pe mai multe specialități – pentru fiecare 

se va prezenta acceptul tutorelui împreună cu acordul biroului de relații internaționale al 

universității respective. Pentru efectuarea de mobilități de tip ERASMUS Traineeship nu 

este obligatorie încheierea unui acord inter-instituțional între UMF București și universitatea 

respectivă dar este obligatoriu acordul universității respective pentru efectuarea mobilității  

de Traineeship. Scrisoarea de acceptare va cuprinde specialitatea / specialitățile de training 

și perioada de desfășurare (de ex. ”Stagiu de ginecologie – perioada 15.07.2019 – 

15.08.2019 sub îndrumarea profesorului X”). De asemenea, se recomandă efectuarea de 

training-uri în specialități pe care studentul urmează să le studieze la UMF București dar 

acest lucru nu este obligatoriu (valabil pentru studenții din anul IV și V). 

6. Declarația pe proprie răspundere – în cazul în care perioada mobilității solicitate se 

suprapune parțial sau complet cu procesul de învățământ de la UMF București. 

Dosarele de înscriere se vor depune la Rectoratul UMF – Relații internaționale (Str. 

Dionisie Lupu, Nr. 37, etajul 1)  în perioada 17.02.2020 – 19.02.2020 – zilnic între orele 10:00 și 

14:30. 

  

SELECȚIA CANDIDAȚILOR 

 Se va realiza luând în calcul în ordine:  

 - participarea anterioară la mobilități Erasmus (cu finanțare) – vor avea prioritate cei care nu 

au realizat nici o mobilitate de tip Erasmus până la momentul înscrierii la selecție; 

 - media generală a anilor anteriori de studiu 
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 În cazul apariției situațiilor de departajare, aceasta se va realiza ținând cont, în ordine de: 

- media generală ponderată a anului de studiu anterior finalizat 

- nivelul cunoașterii limbii străine ca criteriu de departajare (au prioritate cei cu un nivel mai 

bun de cunoaștere a limbii străine). 

 Bursele disponibile se vor distribui astfel: 

 - 6 burse anul IV 

 - 6 burse anul V 

 - 3 burse anul VI 

 Bursele nealocate la un an de studiu se vor re-distribui la ceilalți ani de studiu în funcție de 

solicitări și criteriile de departajare.  

 Pentru detalii / clarificări suplimentare, vă rugăm să transmiteți întrebările 

dumneavoastră către adresa de e-mail: erasmus.sega@gmail.com sau la telefon 0723.511.089. 

     Biroul pentru Erasmus+ 

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” 


