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1BA (licență) /  
1MA (master) / 
1D (doctorat)  

academic mobilities 
 

Programe de studii 
eligibile: 

o Business and 
administration 

o Computer 
engineering 

o Software 
engineering 

o Languages  
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Period of the mobility: 
BA / MA / D  
(5 months)  

 
Fall semester of the 
academic year 2022-

2023 
 

Semestrul I al  anului 
de studii 2022/2023 

Dosarul de selecție Licență (BA) : 
1. Copia după Pașaport (valabil pe perioada mobilității) 
2. CV – Curriculum Vitae | EUROPASS 
3. Adeverință (de student USM) 
4. Scrisoare de motivare  
5. Adeverința academică 
6. Certificat de confirmare a competențelor lingvistice – limba spaniolă minimum 
nivelul B1 + Other languages certificates 
 
Dosarul de selecție Masterat (MA) : 
1. Copia după Pașaport (valabil pe perioada mobilității) 
2. CV – Curriculum Vitae | EUROPASS 
3. Adeverință (de student USM) 
4. Scrisoare de motivare  
5. Copia diplomei și a suplementului la diploma de licență. 
6. Adeverința academică 
7. Certificat de confirmare a competențelor lingvistice – limba spaniolă minimum 
nivelul B1 + Other languages certificates 
 
Dosarul de selecție Doctorat (D) : 
1. Copia după Pașaport (valabil pe perioada mobilității) 
2. CV – Curriculum Vitae | EUROPASS 
3. Adeverință (de student USM) 
4. Scrisoare de motivare+ Proiectul planului de cercetare+Lista publicațiilor 
5. Adeverința academică 
6. Diploma și suplimentul la diploma de licența 
7. Diploma și suplimentul la diploma de masterat 
8. Certificat de – limbă engleză or franceză minimum nivelul B2 (but the acceptance of 
said students will be conditioned on the availability of a researcher at the UCA who 
can supervise the activities of the student research in that languag). ALTHOUGH 
STUDENTS WITH A CERTIFICATE IN SPANISH WILL BE PRIORITISED!!! 
9. Acceptance letter from a professor-researcher of the UCA.  

 Documentele componente Dosarului de selecție (DS), (perfectate în limba engleză) urmează să fie datate, semnate și scanate în format PDF. 

 DS electronic (în format ne-arhivat) se va expedia la adresa electronică msu.erasmus.application@outlook.com (adresă pre-destinată doar depunerii DS). 

 În « Denumirea mesajului » se va indica : Numele, Prenumele candidatului + Facultatea de origine + Oferta de bursă pentru care se depune DS (Universitatea gazdă).    

 Dosarul de selecție în format hârtie se va depune la responsabilul de mobilități academice al facultății.         
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