UNIVERSITATEA “VALAHIA” din TÂRGOVIȘTE
BIROUL RELAȚII INTERNAȚIONALE, ERASMUS+, PROGRAME,
PROIECTE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
Aleea Sinaia, Nr. 13 - 130004 Târgovişte, Romania
Tel/Fax: +40-245-211809
relint@valahia.ro; www.valahia.ro

Burse Erasmus pentru studenti
an universitar 2022/2023
Condiţiile de înscriere la concurs:
Studenţii care doresc sa se inscrie la concurs trebuie sa indeplinească următoarele
condiţii:
 să aibă cetăţenia română, student la zi al Universităţii Valahia din
Târgovişte;
 sa fie cetăţean al altei tari, student la zi al Universităţii Valahia din
Târgovişte, cu permis de rezidenţă temporară/permanentă, eliberat de
autorităţile romane competente;
 să fie integralist;
 să aibă media anilor de studii minimum 7 (şapte);
 să cunoască o limbă străină, astfel:
-limba franceză pentru Franţa şi Belgia;
-limba engleză pentru Grecia, Polonia, Estonia, Lituania,
Bulgaria, Finlanda, Letonia;
-limba spaniolă pentru Spania;
-limba italiană pentru Italia.
NOTE:
1. Studenţii care doresc să-şi depună dosar de candidatură pentru studii de
master trebuie să fie inscrisi în anul I de studiu.











Actele necesare înscrierii:
scrisoare de intenţie;
Curriculum Vitae;
adeverinţă din care să reiasă calitatea de student;
situaţia şcolară;
recomandare din partea conducerii facultăţii;
adeverinţă medicală, de la medicul de familie;
2 fotografii 4/5;
Copie după Cartea de identitate sau permis de rezidenţă în România;
dosar plic.
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Studenlii adrnigi vin la fliroul Rela{ii Internationale

si l"ehnolclgia I'fbmraliei
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Erasrnus+, Programe.

prerrtru inf'orrnalii si l;.rrnularc:

PrQpunent or{attizarea concursultti in tnai rrtultc rtape penrru a avca posibilitatea
selecthrii unui numsr nrai
nnrc de slrrcienti care sir efbctr.rc'z'e nrobilitili F.rasrrrus; .
L)aci vor fi selecta[i sLrlicienli studenti in primclc dr>uii etnpe, astf'el incdt sri se epuizezc
lonrlurile

contractate cu A.\,iPCDIlFP. rru se va nrai crrganiza elapa lll.
irr cazLrl in care numdrul r-:anciidalilor inscrili cstc nric. anrbele prr:bc'alc colr:ursului
sc vpr dcslEsura in
acceasi zi. itt lirrni6 flzicd sau online, in firnclie drl situatia cpirlerniologicailirr peri,cla
respcctivai.
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