
 
 
 
 
 
 
 
Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii din Oradea oferă în anul univ. 2011-2012, aproximativ 116 
burse Erasmus de studii în străinătate, pentru o perioadă totală, cumulată, de circa 808 luni, la 30 de universităţi 
partenere. 
 

    POŢI STUDIA URMĂTORUL AN UNIVERSITAR ÎN  
    STRĂINĂTATE! ŞI TU POŢI DEVENI 

 BURSIER ERASMUS!!! 
 

Cum? E simplu! Trebuie doar: 

• să fii integralist…!!! Adică, să nu ai restanţe! 

• să intri pe site-ul Facultăţii noastre, la adresa http://steconomiceuoradea.ro/wp/relatii-
internationale/mobilitati-studenti-concurs-burse-erasmus/, şi să-ţi alegi Universitatea în care doreşti 
să studiezi în următorul an de studii, DAR şi să citeşti informaţiile postate acolo; 

• să verifici pe site-ul Universităţii de destinaţie dacă oferă discipline similare cu cele pe care le mai ai 
de studiat în Facultatea noastră în următorul/umătorii ani de studii, comparând planurile de 
învăţământ (vezi Planurile noastre de învăţământ la adresa: http://steconomiceuoradea.ro - pt. studii 
de licenţă, respectiv, pt. studii de masterat) 

• să te înscrii la concursul de selecţie organizat de Facultate, pentru care trebuie să îţi depui dosarul 
până în data de 21.04.2011, ora 14.00 

• să participi la interviul organizat în data de 29 aprilie 2011, ora 11.00, după care, dacă ai fost 
selecţionat, să-ţi completezi de urgenţă dosarul cu actele menţionate la adresa internet de mai sus 
(vezi formularele butonul Documente necesare şi butonul Anexe la adresa 
http://steconomiceuoradea.ro/wp/relatii-internationale/mobilitati-studenti-concurs-burse-erasmus/) şi  

• să înveţi bine, ca să nu îţi rămână restanţe pentru toamnă! 
 
Unde poţi merge cu bursă Eramus de studii? În oricare dintre următoarele Universităţi partenere: 

Bulgaria 
1. University of National & World Economy, Sofia  
Franţa  
2. IUP Management et Gestion des Entreprises, Clermont-
Ferrand 
3. Universite Paul Cezanne-Aix-Marseille 3 
4. Universite d`Orleans 
5. Université de Poitiers  
6. Université de Reims Champagne-Ardenne  
Germania  
7. Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt  
Grecia  
8. Aristotle University of Thessaloniki  
Italia  
9. Università degli Studi di Pavia  
10. Universita degli Studi di Trento 

Slovacia  
18. Vysoka Skola Medzinarodneho Podnikania ISM 
Slovakia  
Spania  
19. Universidad de Alicante  
20. Universidad de Salamanca  
Turcia  
21. Adnan Menderes Universitesi  
22. Anadolu University  
23. Bilecik Universitesi 
24. Istanbul Gelisim Meslek Yuksekokulu 
25. Gediz Universitesi 
26. Nigde University 
27. Uşak University  
Ungaria  
28. Szent Istvan University (Szent István Egyetem)  



11. Università degli Studi di Udine 
Lituania  
12. Klaipedos Business College  
Marea Britanie  
13. Moray College – Elgin  
Polonia  
14. University of Lodz 
15. Polytechnika Rzeszowska  
Portugalia  
16. Universidade de Coimbra  
17. Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro 

29. University of Debrecen (Debreceni Egyetem)  
30. University of Miskolc 
 
Îţi poţi completa bursa de studii Erasmus cu o bursă 
de plasamente Practică Erasmus!!! Vezi oferta la 
adresa web: 
http://steconomiceuoradea.ro/wp/relatii-
internationale/mobilitati-studenti-concurs-burse-
erasmus/  

 
Ce documente sunt necesare pentru a te înscrie la concurs?  
 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente, fiecare în 4 exemplare: 
 

1. cerere tip (Anexa 1) adresată Conducerii Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii din Oradea. 
PRECIZARE: Anexa 1 se va completa numai după ce solicitantul s-a interesat la universităţile partenere cu privire la 
structura anului lor universitar (cum este structurat anul lor universitar – pe semestre, trimestre etc.; când încep semestrele/ 
trimestrele la ei, când sunt sesiunile de examene, când sunt vacanţele lor etc.), astfel încât să se încadreze cu perioada ca să-şi 
poată susţine examenele acolo şi să se întoarcă acasă cu creditele ECTS necesare, şi de asemenea, numai după ce studentul s-
a interesat la universităţile partenere dacă acestea oferă disciplinele de studiu care le-ar avea de studiat în continuare în 
Facultatea noastră, conform specializării la care solicitantul este înscris (inclusiv limba de predare la universităţile 
partenere).  

2. CV (format european) în limba ţării unde se doreşte obţinerea bursei sau în limba engleză – a se vedea Anexa 11 

3. Declaraţie pe propria răspundere (a se vedea Anexa 8) că nu a mai beneficiat vreodată de nicio bursă de studii 
Socrates/ERASMUS ESM, semnată şi datată în original  

4. Fotocopie după certificatul de competenţă lingvistică în limba engleză sau în limba ţării unde se doreşte obţinerea 
bursei (dacă solicitantul deţine un astfel de certificat deja şi acest certificat este în termen de valabilitate, se depune cel existent, 
în 4 fotocopii, iar originalul se va aduce în ziua concursului, spre a fi prezentat Comisiei). Certificatul de competenţă lingvistică 
se poate obţine de la Facultatea de Litere, dacă studentul nu are un alt certificat valabil în prezent. 

5. Situaţia şcolară actuală (inclusiv cu notele pe semestrul I al anului universitar curent, adică, cuprinzând inclusiv notele 
din sesiunea februarie 2011), în limba română (o solicitaţi din timp la Secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Economice). 
Studentul selecţionat pentru bursă Erasmus nu are voie să aibă nicio restanţă din anul anterior, deci trebuie să fie integralist la 
momentul concursului şi ulterior, în septembrie 2011 – în 4 fotocopii (ATENŢIE – originalul acestui document se va păstra de 
către titular şi se va aduce în ziua concursului, pentru a fi prezentat Comisiei de selecţie) 

6. Scrisoare de motivaţie în limba română şi în limba ţării unde se doreşte obţinerea bursei sau în limba engleză (Briefly 

statement of the reasons why you wish to study abroad) – în câte 4 exemplare fiecare, semnate şi datate original de către titular 

7. numai pentru doctoranzi - acceptul la studii de doctorat al unui profesor coordonator din Universitatea unde se doreşte 
obţinerea bursei 

8. numai pentru studenţii din actual an 3 de studii de licenţă – angajamentul scris de a se înscrie la studii Master în cadrul 
Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii din Oradea, în anul universitar 2011-2012 (a se vedea Anexa 7) – în 4 exemplare 
semnate şi datate în original. 

 
 

Solicitanţii sunt rugaţi să îşi păstreze o fotocopie a fiecărui document depus la dosar! 
 

 
Termen de depunere a dosarelor de înscriere la concurs:  în perioada 1 – 21 Aprilie 2011 
DATA LIMITĂ DE ÎNSCRIERE – 21 APRILIE 2011, ora 14.00 

 

Cererea de înscriere la concurs (Anexa 1) se va înregistra în 4 exemplare la secretara de la Decanatul Facultăţii de Ştiinţe 
Economice până la data de 21 APRILIE 2011, ora 14.00, după care urmează selecţia dosarelor (concurs de dosare) şi interviul. 
Dosarele complete de concurs, inclusiv cu Anexa 1 înregistrată la Decanat, se depun la d-na Secretar-şef Facultate, ec. Dana 
Remeş (Sala F 202, tel. 0259-408.407; e-mail: dremes@uoradea.ro). 
 

ATENŢIE: Doar dosarele care sunt întocmite conform cerinţelor sunt luate în considerare pentru concurs! 
 
 

TE AŞTEPTĂM LA INTERVIU! 


