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Strategia universităŃii cu privire la mobilităŃile studenŃeşti: 
Printre principalele obiective ale universităŃii privind derularea mobilităŃilor studenŃilor se 
numără: 

- lărgirea cooperării internaŃionale în ceea ce priveşte învăŃământul superior, 
formarea continuă, formarea profesională a studenŃilor în instituŃiile din 
străinătate, cercetarea şi crearea colaborărilor interuniversitare  în cadrul 
Programului Erasmus, Ńinând cont de noile strategii ale Uniunii Europene la 
nivel de educaŃie; 

- promovarea dimensiunii europene a învăŃământului superior; 
- elaborarea de noi arii curriculare şi module comune în colaborare cu partenerii 

instituŃionali străini; 
- promovarea materialelor şi a inovaŃiilor în domeniul educaŃiei şi publicitarea 

exemplelor de bună practică; 
- îmbogăŃirea măsurilor deja existente, destinate facilitării deplinei recunoaşteri 

academice a studiilor efectuate în străinătate şi evaluarea competenŃelor 
dobândite în instituŃiile partenere; 

 
Modalitatea de selecŃie a studenŃilor: 
SelecŃia studenŃilor se realizează la nivel de universitate, pe baza unor criterii de 

eligibilitate şi selecŃie clare, publicitate şi transparente; 
 

SelecŃia studenŃilor 

   Criterii de selecŃie: 
- să aibă rezultate academice bune în anul (anii) universitar(i) anterior(i), 

media anilor anteriori să fie minim 7,50; 
- să prezinte o scrisoare de intenŃie (motivare a solicitării mobilităŃii); 
- să prezinte un curriculum vitae; 
-  să promoveze cu succes un test de limbă străină. 
- să susŃină cu succes în faŃa comisiei de selecŃie un interviu în limba română 

privitor la intenŃia de a studia în străinătate.  
 

                           Criterii de eligibilitate pentru studenŃi: 
- să aibă cetăŃenie română; a unui stat din UE sau a unui stat în curs de aderare 

la UE; 
- să fie înscris într-un program oficial de studii, care se finalizează cu o 

diplomă de învăŃământ superior,  recunoscută de  autoritatea naŃională în materie de 
educaŃie (student, masterand, doctorand); 

-  să fie absolvent al primului an de studiu; 
- să nu aibă examene nepromovate; 
-  să nu fi beneficiat de un alt stagiu ERASMUS; 
 

 

 

 



 
Strategia cu privire la asigurarea transparenŃei şi şanselor egale: 

- în procesul selecŃiei studenŃilor Erasmus, Universitatea “CONSTANTIN 
BRÂNCOVEANU”din Piteşti promovează accesul către mobilităŃi, respectând toate politicile 
care vizează egalitatea între bărbaŃi şi femei, lupta contra rasismului şi a discriminării de orice 
fel şi totala integrare a studenŃilor cu handicap; 

- comisiile de selecŃie la nivelul facultăŃilor sunt formate astfel încât să se evite 
subiectivismul şi conflictul de interese. 

- toate informaŃiile referitoare la condiŃiile de eligibilitate şi de selecŃie sunt accesibile 
tuturor studenŃilor şi cadrelor didactice din universitate asigurându-se transparenŃă şi 
tratament echitabil pentru toŃi. 
 


