
Burse  Erasmus 2010–2011
Facultatea de Litere anunţă scoaterea la concurs a următoarelor burse ERASMUS pentru 

anul universitar 2010–2011:

Burse destinate secţiei ROMÂNĂ – O LIMBĂ STRĂINĂ:

1. Universitatea din Dijon (Université de Bourgogne), Franţa – 1 loc, master, 4 luni 
(Litere/ Filologie)

2. Universitatea Charles de Gaulle – Lille 3, Franţa – 1 loc, master, 4 luni (Litere/ 
Filologie)

3. Universitatea  Paris  7  –  Denis  Diderot,  Franţa  – 1  loc,  licenţă,  4  luni  (Litere/ 
Filologie)

4. Universitatea Paris XII – Val de Marne, Franţa – 1 loc, master, 4 luni (Litere/ 
Filologie)

5. Universitatea Jean Monet din St. Etienne, Franţa – 1 loc, master, 4 luni (Litere/ 
Filologie/Literatura comparată)

6. Universitatea din Catania, Italia – 1 loc, licenţă, 4 luni (Litere/Teoria literaturii)
7. Universitatea din Perugia, Italia – 1 loc, licenţă, 4 luni (Litere/Antropologie)
8. Universitatea  din  Roma  Tre,  Italia  -  1  loc,  licenţă,  4  luni  (Litere/Literatură 

comparată)
9.  Universitatea Heerlen,  Hogeschool Zuyd/Maastricht,  Olanda – 1 loc, licenţă,  4 

luni (lb. engleză; Litere/ Filologie)
10. Universitatea  din  Bordeaux,  Université  Victor  Segalen  Bordeaux  2  –  1  loc, 

licență, 4 luni (Filologie/Etnologie)
11. Universitatea  din  Bordeaux,  Université  Victor  Segalen  Bordeaux  2  –  1  loc, 

master, 4 luni (Filologie/Etnologie)
12. Universitatea din Viena, Austria – 1 loc, licenţă, 4 luni (Filologie/Etnologie)
13. Universitatea din Praga (Charles University in Prague) – 1 loc,  licenţă,  4 luni 

(Litere/Filologie)

Burse destinate secţiei COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE:

1. Universitatea Gent, Artevelde University College, Belgia – 1 loc, licenţă, 4 luni 
(lb. engleză; cunoaşterea lb. franceze constituie un avantaj)

2. Universitatea din Bordeaux, Université Michel Montaigne Bordeaux 3, Franţa – 1 
loc, licenţă, 4 luni

3. Universitatea din Lyon, Université Lumière Lyon 3, Franţa – 1 loc, licenţă, 4 luni
4. Universitatea Heerlen,  Hogeschool Zuyd/Maastricht,  Olanda – 1 loc, licenţă,  4 

luni (lb. engleză)
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Burse destinate secţiei STUDII EUROPENE:

1. Universitatea  Viadrina,  Frankfurt/Oder,  Germania  –  1  loc,  licenţă,  4  luni  (lb. 
engleză)

2. Universitatea Heerlen,  Hogeschool Zuyd/Maastricht,  Olanda – 1 loc, licenţă,  4 
luni (lb. engleză)

3. Universitatea din Bordeaux, Université Michel Montaigne Bordeaux 3, Franţa – 1 
loc, licenţă, 4 luni

Burse destinate secţiei BIBLIOLOGIE ŞI ŞTIINŢA INFORMĂRII:

1. Universitatea din Dijon (Université de Bourgogne), Franţa – 1 loc, master, 4 luni
2. Universitatea din Boras, Suedia – 1 loc, licenţă, 4 luni (lb. engleză)
3. Universitatea din Boras, Suedia – 1 loc, licenţă, 4 luni (lb. engleză)

Burse destinate secţiei STUDII EBRAICE:

1. Universitatea din Bursa, Turcia – 1 loc, master, 4 luni

Precizări:
● Cinci  dintre  locurile  scoase la concurs au statut  de  rezervă.  Acestea se vor ocupa 
numai dacă se vor retrage titulari  sau dacă vor fi fonduri suplimentare.  Rezervele pot 
pleca  şi  fără  finanţare,  fiindu-le  recunoscute  creditele  obţinute  în  timpul  stagiului 
Erasmus. 

● Pot candida studenţii integralişti din anii I, II, III şi master, cu rezultate bune în anul 
universitar anterior (cu media minimă 8,50), care nu au mai beneficiat de un alt stagiu 
Erasmus (cu sau fără suport financiar). 

● Dosarele de concurs trebuie să cuprindă:
a. Situaţia şcolară la zi (după sesiunea de iarnă 2009–2010) – se obţine de la 

secretariat 
b. CV detaliat  într-o  limbă  de  largă  circulaţie  internaţională  (engleză  sau 

franceză), obligatoriu cu următoarele date de contact: data naşterii, serie şi 
nr. C.I., CNP, adresa stabilă şi adresa din Bucureşti, nr. de tel. personal, 
nr.  de tel.  al  părinţilor,  adresă de e-mail.  CV-ul  trebuie  să fie  relevant 
pentru concurs  (să cuprindă studiile,  participările  la  diverse manifestări 
ştiinţifice etc.)

c. Scrisoare de intenţie într-o limbă de largă circulaţie internaţională (engleză 
sau franceză), care să cuprindă argumentele pentru obţinerea unei burse 
Erasmus

d. Atestat/certificat  de  cunoaştere  a  limbii  străine  în  care  se  desfăşoară 
cursurile  la  universitatea-parteneră.  Acest  atestat  poate  fi:  certificat 
Cambridge  A,  B  sau  C,  TOEFL,  diplomă  de  la  cursuri  de  altă  limbă 
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străină. În lipsa unui astfel de atestat,  trebuie să existe dovada că limba 
respectivă a fost materie dată la admiterea în facultate sau a fost limbă 
principală  în  liceu  (şi  alt  document  care  dovedeşte  folosirea  fluentă  a 
limbii respective poate fi luat în considerare).  Atestatul nu este necesar 
dacă acea limbă străină se studiază la facultate ca specializare B.

● Pe dosar se vor scrie următoarele: Numele şi prenumele; Secţia şi anul; Secţia pentru 
care  concurează  (Română  –  o  limbă  străină,  Comunicare  şi  relaţii  publice,  Studii  
europene,  Bibliologie  şi  ştiinţa informării,  Studii  ebraice);  Universitatea/Universităţile 
pentru care se solicită bursa (se pot indica maximum 3 opţiuni, în ordinea preferinţelor; 
nu e obligatoriu ca opţiunile să fie pentru aceeaşi ţară sau pentru aceeaşi limbă).

● Dosarele se vor depune în perioada 30 martie – 22 aprilie, la secretariat (secretară: 
d-na Ecaterina Dăescu), program: luni − joi, orele 11,00–14,00.

● Toţi candidaţii vor susţine un interviu în faţa Comisiei de Relaţii Externe a Facultăţii 
de Litere, în data de 23 aprilie, la ora 9,00, la Catedra de limba română (etajul I). 

● Punctajul pe baza căruia se vor distribui bursele se va calcula astfel: 
33% – situaţie şcolară şi  cunoştinţe de limbă străină; 33% – CV şi scrisoare de 
intenţie în limbă străină (engleză sau franceză); 33% – interviu.

● Rezultatele se vor afişa în data de 23 aprilie. Contestaţiile se vor depune la secretariat 
în zilele de 26 şi 27 aprilie, iar rezulatele finale se vor afişa pe 28 aprilie.

Precizări suplimentare:
●  Studenţii din anul I  vor pleca obligatoriu pe sem. II din anul II, cu condiţia ca la 
finalul anului I să fie integralişti şi să prezinte adeverinţa de la facultate care confirmă 
acest lucru la Biroul Programe Comunitare.
● Studenţii din ani terminali  vor pleca obligatoriu pe sem. II din anul I de master, cu 
condiţia  admiterii  la  master  şi  prezentarea  adeverinţei  de  la  facultate  care  confirmă 
admiterea la Biroul Programe Comunitare. 
Recomandare: Studenţii selectaţi pentru plecare în ani terminali vor pleca pe sem. I, iar 
masteranzii aflaţi în anul I la selecţie vor pleca pe sem. I  din anul II de master, pentru a  
putea intra în examenele de licenţă/disertaţie după încheierea şi recunoaşterea stagiului.

● Se alocă un grant minim de 300 de euro/student/lună.

Decan,                                                     
Prof. univ. dr. Liviu PAPADIMA                                           

Responsabil Erasmus al Facultăţii de Litere,
Lect. univ. dr. Isabela NEDELCU

29 martie 2010
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