
  UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA 
Oferte de burse ERASMUS+ (actualizat 15/04/2022) 

Anul de studii 2021-2022 

 
 
 

 

 
 

 
ATENTIE!!!  

 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 de origine, conform deadline-ului anunțat.                                                                                                                   

LEIPZIG 
UNIVERSITY, 
GERMANY 

 
DEADLINE: 

 
May 25, 2022 

1 – Doctoral Study 
Mobility (SMS) 

 
2 -  Staff Mobility for 

Teaching (STA) 
 

 
Domenii eligibile: 
 
A se consulta site-ul 
instituției, urmând link-urile: 
 

https://www.ral.uni-
leipzig.de/en#c136503 
 
https://www.uni-
leipzig.de/en 
 

Period of the 
mobility: 

 

Doctoral Study 
Mobility (SMS) 

(3 months) 

 
Staff Mobility 
for Teaching 

(STA) 
 
 

Academic year 
2022-2023 

 
Dosarul de selecție - Doctorat : 
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. Proiectul planului de cercetare+Lista publicațiilor 
7. Diploma și suplimentul la diploma de licența și  masterat 
8. Certificat de confirmare a competențelor lingvistice – engleza 
minimum nivelul B2 (cunoașterea limbii germane va constitui un 
avantaj) 
Denumirea Centrului/ Institutului de cercetare de la 
RESEACH ACADEMY LEIPZIG, unde se regăsește doctorand-ul (conform 
domeniului de cercetare) în vederea desfășurării mobilității 

https://www.ral.uni-leipzig.de/en#c136503  
9. Scrisoare de accept din partea unui coordonator din cadrul 
Centrului/ Institutului de cercetare  de la RESEACH ACADEMY LEIPZIG 
 

Dosarul de selecție  For academic staff with scope of teaching : 
1. Copia după Pașaport (valabil pe perioada mobilității) 
2. CV – Curriculum Vitae | EUROPASS 
3. Dovada angajării la USM 
4. Scrisoare de motivare + Activitățile de predare și de dezvoltare a 
colaborării - planificate 
5. Certificat de confirmare a competențelor lingvistice – engleza 
minimum nivelul B2 

6. Scrisoare de invitație ( https://www.uni-leipzig.de/en ) 
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