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DOCUMENTE NECESARE
LA ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR ÎN VEDEREA

SELECŢIEI PENTRU MOBILITĂŢI
ERASMUS+ KA107 PENTRU STUDII

În perioada de înscriere, 26 Noiembrie – 6 Decembrie 2019, fiecare candidat va
depune la cam. G108 (Corp G, Campusul Ştiinţei, str. Domnească nr. 111) un dosar, care
va cuprinde următoarele documente:

1. Cerere tip de înscriere
2. Nota de avizare a mobilităţii
3. Curriculum Vitae (1 pagină, în limba Engleză sau Franceză)
4. Scrisoare de motivaţie (7 – 10 rânduri, în limba Engleză sau Franceză)
5. Copie a certificatului care atestă statutul de persoană cu nevoi speciale (dacă

este cazul)

Documentele de înscriere se pot transmite şi prin e-mail, la adresa
luminita.iosif@ugal.ro şi/sau dan.scarpete@ugal.ro.

FOARTE IMPORTANT!!!
1. Formularele necesare pentru înscriere (cererea şi nota de avizare a mobilităţii) se găsesc atât la cam.

G108, cât şi pe site-ul http://ugal.ro/relatii-internationale/programul-erasmus-ka107.
2. Nota de avizare a mobilităţii pentru studii se completează de cadrul didactic (coordonatorul

academic) menţionat în Oferta generală pentru Mobilităţi Erasmus+ KA107 pentru Studii.
3. Nota de avizare a mobilităţii poate fi eliberată numai dacă domeniul, specializarea şi anul de studii al

candidatului sunt compatibile cu domeniul şi specializarea de la Universitatea/Instituţia parteneră, din
punct de vedere al recunoaşterii academice.

4. Scrisoarea de motivaţie se adresează Programului ERASMUS+ KA107 al Universităţii „Dunărea de
Jos” din Galaţi.

5. În scrisoarea de motivaţie, candidatul va expune motivaţiile pentru care doreşte să studieze la o
Universitate parteneră anume.

6. CV-ul şi Scrisoarea de motivaţie vor fi tehnoredactate, iar Scrisoarea de motivaţie va fi semnată de
candidat şi datată.

7. Candidaţii sunt rugaţi INSISTENT să urmărească permanent site-ul http://ugal.ro/relatii-
internationale/programul-erasmus-ka107/mobilitati-studenti-pentru-studiu/selectia-studentilor-
pentru-studiu.


