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Facultatea de Automatică și Calculatoare 
 

 

Granturi ERASMUS+ 2021-2022 

 In ziua de vineri, 19 martie 2021, începând cu ora 18.00, va avea loc interviul pentru 

selecția bursierilor ERASMUS+ din anul universitar 2021-2022. Interviul se va desfășura utilizând 

Google Meet.  

 Obiectivul grantului poate fi: 

A. Studierea unui număr de discipline care asigură 30 credite ECTS și promovarea examenelor, în 

cadrul departamentelor de profil de la universitățile 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 (studenți anii II-IV - studii de licență, 

studenți anul I Master, studenți anul II Master – semestrul I). 

B. Pregătirea și susținerea proiectului de disertație (în perioada corespunzătoare semestrului II), 

în cadrul departamentelor de profil de la universitățile vest-europene listate mai jos (cu care 

există contracte de colaborare). La întoarcerea în țară, bursierii vor susține examenul de 

disertație în condițiile prevăzute de Legea Învățământului, în sesiunea iunie 2022, sau 

septembrie 2022, prezentând proiectul elaborat pe parcursul mobilității Erasmus+ (fără 

traducere în limba română) (studenți anul II Master). 

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

 • Valoarea bursei este de 520 EURO / lună.  

 • Candidații trebuie să fie integraliști (la momentul susținerii acestui interviu). Candidații 

trebuie să posede cunoștințe bune (vorbit, scris, citit) de limba engleză, sau¸ în particular, una 

dintre limbile germană, franceză, portugheză, spaniolă (conform programelor de studiu ale 

universităților respective).  

• Fiecare candidat trebuie să-și exprime opțiunea pentru una (preferabil două) universități. 
 

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. Institut Superior d’Electronique de Paris (ISEP)  

9. Universitat Duisburg-Essen, Germania 

10. University of Applied Sciences Konstanz, 

Germania 

11. Duale Hochschule Baden Wuettemberg 

Mannheim, Germania  

12. University of Sheffield, Marea Britanie  

13. Hogeschool Roterdam, Olanda 

14. Technische Universiteit Eindhoven, Olanda 

15. Universidade do Minho, Portugalia 

16. Universidad de Granada, Spania 

17. Universidad de A Coruna, Spania  

18. Universidad de Zaragoza, Spania 

  

Regulamentul privind organizarea si recunoașterea / echivalarea stagiilor pentru studii și plasamente 

pentru studenții Erasmus+ Outgoing este disponibil la adresa:  

https://www.tuiasi.ro/wp-content/uploads/2019/11/PO.PRI_.01_E1R3.pdf 
 

Fiecare candidat va pregăti toate documentele P1 - P5 din lista de mai jos. Documentele P1 (pdf), 

P2 (pdf), P4 (pdf), P5 (scanat) vor fi expediate, până pe data de 16 martie, la următoarele adrese: 

{vasile-ion.manta, mihaela-hanako.matcovschi, octavian-cezar.pastravanu, marius.kloetzer} 

@academic.tuiasi.ro, oana.florea@student.tuiasi.ro, elena.zbranca@staff.tuiasi.ro. 

Documentul P3 va fi furnizat de Secretariat pentru fiecare candidat (fără solicitarea explicita a 

candidatului).  
 

P1. Cerere de participare la concursul de selecție (formular standard – Anexa nr. 2 din regulament) 

P2. Curriculum Vitae profesional al candidatului (echivalentul unei pagini Word, font 12, la un 

rând) – redactat în limba engleză străină (după caz) – incluzând domiciliul, număr de telefon, 

adresă de e-mail, situația școlară (MEDII) din liceu și facultate; premii, performanţe (lucrări 

elaborate la manifestări universitare, sau organizate de companii), FĂRĂ angajări etc. 

https://www.tuiasi.ro/wp-content/uploads/2019/11/PO.PRI_.01_E1R3.pdf
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P3. Adeverința de student (va fi eliberată de Secretariat ulterior trimiterii documentelor P1, P2, P4) 

P4. Scrisoare de intenție, sau motivație (precizând universitatea gazdă, eventual două universități 

gazdă) – echivalentul unei pagini Word, font 12, la un rând, redactată în limba engleză / străină 

(după caz) 

A. Modulele / cursurile selectate pentru studiu cu creditele aferente (obiectiv A – vezi mai sus). 

B. Prezentarea tematicii și obiectivelor proiectului de disertație (obiectiv B – vezi mai sus). 

P5. Atestat de cunoaștere a limbii străine – eliberat eventual de Catedra de limbi străine a 

Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași, în absența unui atestat de susținere a unui test 

de tip TOEFL, Cambridge, ZD, DALF etc. sau un Certificat de competențe lingvistice care poate 

fi eliberat de Centrul Linguatek din cadrul Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași. Pentru 

a obține acest certificat vă invităm să vă adresați profesorului de limbi străine din facultate, cu datele 

de contact disponibile la adresa: 

http://www.international.tuiasi.ro/wp-content/uploads/2020/10/Anunt-certificate-ERASMUS-

2020.pdf 

 

Selecția candidaților se va face în baza unui interviu în limba engleză / străină și a documentelor 

P1-P4, (P5). Pentru interviu, candidații se vor conecta la o adresa Google Meet care va fi 

comunicata după data de 16 martie. Fiecare candidat se va conecta la o anumita ora, în 

conformitate cu un program de conectare ce va fi comunicat după data de 16 martie. 

 

Comisia de selecție: 

 

Președinte comisie:  Prof. dr. ing. Vasile-Ion Manta 

Membru comisie:  Prof. dr. ing. Mihaela-Hanako Matcovschi 

Membru comisie:  Prof. dr. ing. Octavian Păstrăvanu 

Membru comisie:  Prof. dr. ing. Marius Kloetzer 

Membru comisie:  Studentă Oana Florea 

http://www.international.tuiasi.ro/wp-content/uploads/2020/10/Anunt-certificate-ERASMUS-2020.pdf
http://www.international.tuiasi.ro/wp-content/uploads/2020/10/Anunt-certificate-ERASMUS-2020.pdf

