1. Cerere de înscriere, cu menţionarea tipului de mobilitate
(MS, MP, MSP), a universităţii gazdă, a numărului de luni
dorite de stagiu şi a datei de început.
Cererea se scrie în format liber, este adresată Decanului şi
trebuie obligatoriu vizată de promotorul acordului aferent
mobilităţii solicitate.
2. Scrisoare de motivare a cererii anterioare, în una dintre
limbile: engleză, franceză, germană.
3. CV detaliat, de tip EUROPASS cu fotografie, în una dintre
limbile: engleză, franceză, germană.
La acesta, se adaugă anexele următoare:
3.1. Copie simplă după cartea de identitate.
3.2. Foaia matricolă sau situaţia şcolară la zi, în original sau
copie simplă, eliberată de către secretariatul Facultăţii
de Automatică şi Calculatoare.

Studenţii de la ciclurile M şi D vor anexa şi foile
matricole precedente (de la L, eventual M).
3.3. Copii ale diplomelor şi atestatelor referitoare la
rezultatele deosebite obţinute pînă acum în cursul
activităţii studenţeşti şi, eventual, din timpul liceului
(dacă este cazul).
3.4. Atestat de cunoaştere a limbii engleze sau a limbii
oficiale din ţara de destinaţie, eliberat de către
Departamentul de Comunicare în Limbi Străine din
cadrul UPB (DCLS-UPB) sau de către oricare altă
instituţie abilitată (TOEFL, Cambridge ESOL, Institut
Français, Goethe Institut etc.).
Note:
¾ Pentru a obţine atestatul din partea DCLS-UPB, trebuie
urmărită diagrama programărilor testelor de limbă străină
comunicată de acesta.
¾ Studenţii nu se pot prezenta la teste decât la datele
programate.

Lista de verificare a documentelor din dosar
(se va anexa obligatoriu dosarului,
completată de către candidat)
NUME şi Prenume: ...................................
 Cerere de acordare a mobilităţii, semnată de solicitant
 Acordul semnat al promotorului pe cerere
 Scrisoare de motivare (engleză/franceză/germană)
 Semnătura solicitantului pe scrisoarea de motivare
 CV EUROPASS cu fotografie (engleză/franceză/germană)
 Copie simplă după cartea de identitate
 Foaia matricolă / Situaţia şcolară la zi – Licenţă
 Foaia matricolă / Situaţia şcolară la zi – Masterat
 Diplome/Atestate de activitate profesională deosebită pe
plan naţional
 Diplome/Atestate de activitate profesională deosebită pe
plan internaţional
 Atestat de limbă străină
{EN, FR, GE, IT, SP, a ţării de destinaţie}

La secretariatul Facultăţii de
Automatică şi Calculatoare
Notă. O copie scanată color a dosarului de concurs va fi adusă la interviu,
sub forma unui singur fişier PDF (care include toate paginile).
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