Selecția studenților / masteranzilor pentru MOBILITĂȚI ERASMUS+
ÎN ANUL UNIVERSITAR 2019-2020

În anul universitar 2019-2020, studenții/masteranzii din cadrul Facultății de Psihologie
și Științele Educației Brașov pot obține burse pentru mobilități în cadrul programului
Erasmus+, prin intermediul cărora pot participa la următoarele tipuri de activități:
a) un semestru la cursurile următoarelor universități1 cu care au fost încheiate acorduri
bilaterale de schimb:
N
r.
cr
t.

Specialitățile de la Cunoștințe de
care pot participa limbă necesare
studenți/masteranzi
pentru
efectuarea
mobilității:
1 University of Primorska, PIPP
engleză
KOPER Slovenia
2 Faculty of Organisation Managemnt
si engleză
Studies in Novo Mesto, administratie
Slovenia
3 Non-state College of Psihologie, PIPP
engleză
Pedagogy
Bialystok,
Polonia
4 Padagogische
Pedagogie,
PIPP, germană
Hochschule
Wien, Psihologie (la cea din
Austria
urmă doar studenti din
anul I, licenta)
5 Universita’ Degli Studi Psihologie
italiană
di Torino, Dipartimento
di Psicologia
b) burse de mobilitate pentru training:
Nr.
crt.
1

Denumire partener ,
Stat

Nr.
Nr.
mobilități
mobilități
pentru ciclul 2
pentru ciclul MASTER
1 LICENȚĂ
2

2

1

1

2

2

2

-

2

Denumire partener
Stat, durata training

Nr. locuri
training Nr. locuri training Perioada
pentru ciclul 1 LICENȚĂ
pentru
ciclul 2
MASTER
University of Primorska, KOPER
1
1
1 saptamana
Slovenia

1
Lista universităților în care se pot efectua mobilități a fost extrasă din lista acordurilor
pentru mobilități încheiate de Universitatea Spiru Haret până în aprilie 2016. Această listă pate fi
suplimentată , în măsura în care vor fi încheiate noi acorduri de mobilitate.

2

Faculty of Organisation Studies
in Novo Mesto, Slovenia

2

2

1 saptamana

3

Non-state College of Pedagogy
Bialystok, Polonia
Universita’ Degli Studi di
Torino,
Dipartimento
di
Psicologia
Padagogische
Hochschule
Wien, Austria

2

2

1 saptamana

2

2

1 saptamana

2

2

1 saptamana

4
5

Studenții / masteranzii interesați vor fi selectați conform Procedurii de selecție a
studenților / masteranzilor pentru Mobilități Erasmus + (anexată). Selecția la nivelul Facultății
de Psihologie și Științele Educației se va finaliza prin intermediul alcăturii unei liste de studenți /
masteranzi nominalizați pentru mobilitate și rezerve.
Studenții / masteranzii cu statut de rezervă vor putea efectua mobilități în cadrul
universităților mai sus menționate sau în cadrul altor universități, în măsura în care vor rămâne
locuri vacante după efectuarea selecției la nivelul tuturor facultăților din Universitatea Spiru
Haret. Mobilitățile se vor desfășura preferabil prin deplasarea în aceeași perioadă a câte 2
studenți / masteranzi la același partener extern al USH, datorită avantajelor de ordin
organizatoric.

Decan,
conf.univ.dr. Otilia Todor

Coordonator Erasmus+,
conf.univ.dr. Răzvan-Lucian Andronic

Procedura de selecție a studenților / masteranzilor pentru Mobilități Erasmus +:
Procesul de selecție presupune parcurgerea de către student / masterand a
următoarelor etape:

1. Depunerea unui dosar de candidatură, până la data de 27.05.2019 (inclusiv), la
secretariatul facultății. Dosarul (tip plic, pe care va fi scris numele candidatului,
specializarea și anul de studii) va cuprinde următoarele documente: scrisoare de
motivație; CV (format Europass, cu fotografie inserată în text) în limba română și
engleză/germană/italiană (în funcție de limba care va fi utilizată în mobilitate),
fotocopii după: certificate de naștere și căsătorie (în cazul doamnelor), CI și pașaport
(dacă există), alte documente considerate relevante de către candidat (de exemplu,
certificat de competență lingvistică).

2. Selecția la nivelul facultății, care presupune parcurgerea (în mod obligatoriu) a trei
probe:

a)

Testarea abilităților de comunicare în limba străină, care va fi susținută astfel:
-

Pentru limba engleză cu lect.univ.dr. Ana Munteanu, în cadrul Laboratorului de
Limbi Străine, Candidații sunt rugați să solicite o programare prin e-mail, la:
anamunteanu.engleza@gmail.com;

-

Candidații pentru mobilitate la poziția a)4) Padagogische Hochschule Wien vor
susține testare pentru limba germană, cu conf.univ.dr. Ioana Lepădatu.
Candidații sunt rugați să solicite o programare prin e-mail, la:
ioanalepadatu@yahoo.com.

b) Interviu de selecție, în data de 30.05.2019 începând cu ora 12. Interviul va fi
susținut în fața unei comisii, constituită la nivelul facultății.

3. Aplicarea (ca student/masterand nominalizat de USH) și selecția de către
universitatea-partener (în funcție de metodologia proprie acesteia).

4. Încheiarea unui contract de mobilitate cu Universitatea Spiru Haret (care conține
clauze privind componenta academică și financiară a mobilității).

5. Efectuarea mobilității în primul sau al doilea semestru al anului universitar 2019-

2020 (semestrul I sau II).

Decan,
conf.univ.dr. Otilia Todor

Coordonator Erasmus+,

conf.univ.dr. Răzvan-Lucian Andronic

