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Granturi ERASMUS+ 2021-2022 
 În ziua de marți, 17 mai 2022, începând cu ora 13.30, va avea loc un interviu pentru 
selecția bursierilor ERASMUS+ din anul universitar 2021-2022 (pană pe 30 septembrie 2022)  
care vor efectua stagii de plasament. Interviul se va desfășura utilizând Google Meet. 
 
 • 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 universității gazdă).  

• Este în responsabilitatea candidatului obținerea acordului din partea universității / 
instituției gazdă pentru a desfășura un stagiu de plasament pe o anume tematică. Se recomandă 
efectuarea stagiilor la una din universitățile partenere Facultății de Automatică și Calculatoare. 
 
Fiecare candidat va pregăti toate documentele P1 - P5 din lista de mai jos. Documentele P1, P2, P4 
(pdf), eventual P5 (scanat) vor fi expediate, pana pe data de 15 mai, 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). Documentul P5 poate fi obținut și după încheierea stării de urgență.  
P1. Cerere de participare la concursul de selecție (formular accesibil pe pagina universității). 
P2. Curriculum Vitae în format Europass – redactat în limba engleză/străină (după caz) – 

incluzând domiciliul, număr de telefon, adresă de e-mail, situația școlară (MEDII) din liceu și 
facultate; premii, performante (lucrări elaborate la manifestări universitare, sau organizate de 
companii). 

P3. Adeverința de student (va fi eliberată de Secretariat, fără solicitarea explicită a candidatului). 
P4. Scrisoare de motivație (precizând universitatea gazdă, eventual două universități gazdă) – 

echivalentul unei pagini Word, font 12, la un rând, redactată în limba engleză/străină (după 
caz). Se va include tematica și obiectivele stagiului intenționat. 

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. 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 și a documentelor P1, P2, 
P4, (P5). Pentru interviu, candidații se vor conecta la o adresa Google Meet care va fi comunicată 
ulterior înscrierii. 
 
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:  Student, ing. Oana Florea 

 

http://www.calitate.tuiasi.ro/PO.PRI.01%20Anexa%202.docx
http://www.international.tuiasi.ro/wp-content/uploads/2020/10/Anunt-certificate-ERASMUS-2020.pdf
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