
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași 
Facultatea de Automatică şi Calculatoare 
 
 
 

Granturi ERASMUS 2017-2018 
 Miercuri, 26 aprilie 2017, ora 16.00, în sala A 1-13, va avea loc interviul pentru selecţia 
bursierilor ERASMUS din anul universitar 2017-2018. Înscrierile la interviu se fac până marți, 
25 aprilie, ora 16 – detalii se găsesc la sfârșitul paginii. 

 Obiectivul grantului poate fi: 
A. Studierea unui număr de discipline care asigură 30 credite ECTS şi promovarea examenelor, în 

cadrul departamentelor de profil de la universităţile europene listate mai jos (cu care există 
contracte de colaborare). Mobilitatea va coincide cu semestrul I, respectiv semestrul II (inclusiv 
perioada alocată examinărilor) de la universitatea gazdă. 

B. Pregătirea şi susţinerea proiectului de disertaţie (în perioada corespunzătoare semestrului II), 
în cadrul departamentelor de profil de la universităţile vest-europene listate mai jos (cu care 
există contracte de colaborare). La întoarcerea în ţară, bursierii vor susţine examenul de 
disertaţie în condiţiile prevăzute de Legea Învăţământului, în sesiunea iunie 2018, sau 
septembrie 2018, prezentând proiectul elaborat pe parcursul şederii în străinătate (fără traducere 
în limba română). 

 Durata recomandată a deplasării este de 5 luni şi în orice caz de MINIM 3 luni. 

 Valoarea bursei este de 500 EURO / lună.  

 Candidaţii trebuie să posede cunoştinţe bune (vorbit, scris, citit) de limba engleză, sau¸ în 
particular, una dintre limbile germană, franceză, portugheză, spaniolă (conform programelor de 
studiu ale universităților respective). Este preferabil să existe opţiunile candidaţilor pentru o 
anumită universitate. 
 

UNIVERSITĂŢI PARTENERE: 
1. Vienna University of Technology, Austria 
2. FH Kufstein Tirol University of Applied 

Sciences, Austria 
3. Universiteit Gent, Belgia 
4. University of Helsinki, Finlanda 
5. University of Eastern Finland, Finlanda 
6. Universite Joseph Fourier Grenoble, Franta 
7. Institut National Polytechnique de Toulouse, 

Franta 
8. Universitat Duisburg-Essen, Germania 

9. University of Applied Sciences Konstanz, 
Germania 

10. Duale Hochschule Baden Wuettemberg 
Mannheim, Germania  

11. University of Sheffield, Marea Britanie 
12. Hogeschool Roterdam, Olanda 
13. Technische Universiteit Eindhoven, Olanda 
14. Universidade do Minho, Portugalia 
15. Universidad de Granada, Spania 
16. Universidad de A Coruna, Spania  
17. Universidad de Zaragoza, Spania

 Fiecare candidat va prezenta la interviu două dosare identice conținând următoarele piese: 

P1. Cerere de participare la concursul de selecție 
P2. Curriculum Vitae profesional al candidatului (echivalentul unei pagini Word, font 12, la un 

rând) – redactat in limba străină (după caz). – incluzând domiciliul, număr de telefon, adresă de 
e-mail, situaţia şcolară din liceu şi facultate; performanţe, abilităţi etc. 

P3. Adeverința de student 
P4. Scrisoare de intenţie sau Scurtă prezentare a tematicii şi obiectivelor proiectului de 

disertație – echivalentul unei pagini Word, font 12, la un rând, redactată în limba străină (după 
caz) – incluzând precizarea universităţii gazdă.  

P5. Atestat de cunoaştere a limbii străine – eliberat eventual de Catedra de limbi străine a UTI, 
în absența unui atestat de susținere a unui test de tip TOEFL, Cambridge, ZD, DALF etc. 

Selecţia candidaţilor se va face în baza unui interviu în limba străină și a pieselor din dosar. 

Pentru a se înscrie la interviu, fiecare candidat trebuie să trimită piesele P2 și P4 din dosar prin 
email către adresele opastrav@ac.tuiasi.ro și kmarius@ac.tuiasi.ro, până marți, 25 aprilie, ora 16. 


