
 

 

Anexa 1 – Burse Erasmus SMS/SMP 

 

 

 

Stimată Doamnă, 
  

 

Subsemnatul/-a (nume şi prenume cu iniţiala tatălui)  

 

_____________________________________________________________________________ 

student/-ă (masterand/-ă) al/a Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii din Oradea în anul de studiu 

________, specializarea ________________________________________________________ 

Grupa __________,  

domiciliat/-ă în localitatea ________________________________________________________, 

jud. _________________________________________________ 

str. ____________________________________________________, nr. ______, bl. _________ 

sc. ________, et. _______, ap. _______, telefon (acasă) __________________________________ 

număr tel. mobil ________________________________________________________________ 

adresă / adrese e-mail: ____________________________________________________________ 

 

vă adresez prin prezenta cerere rugămintea de a-mi aproba înscrierea la concursul organizat de Facultatea 

dumneavoastră, în vederea obţinerii unei Burse Erasmus SMS/SMP pentru anul universitar 2022-2023, la 

una dintre următoarele Universităţi partenere: 

 

Nr. 

crt. 

Numele Universităţii de destinaţie 

dorită, în ordinea preferinţelor 

Nr. de luni alocat 

bursei / solicitat de 

subsemnat 

Perioada în care doresc să 

plec la bursă 

1.    

2.    

3.    

 


1   Menţionez că până la această dată sunt student/-ă integralist/-ă şi că nu am mai beneficiat până acum 

de nicio bursă Erasmus de tip SMS/SMP (Erasmus Student Mobility). 

 

În acest sens, relativ la criteriile de eligibilitate şi de departajare, menţionez că îndeplinesc următoarele: 

 

I. Criterii eliminatorii de eligibilitate: 

 

Nr. 

crt. 
Criteriul 

Îndeplinire (se 

completează cu DA 

sau NU, după caz) 

Observaţii/precizări 

suplimentare 

 
1  Se va bifa cu X doar de către candidaţii care îndeplinesc această condiţie. 



 

 

Nr. 

crt. 
Criteriul 

Îndeplinire (se 

completează cu DA 

sau NU, după caz) 

Observaţii/precizări 

suplimentare 

1. 

Sunt student/masterand înscris la Facultatea de 

Ştiinţe Economice a Universităţii din Oradea 

(FSEUO)  

  

2. 
Nu am mai beneficiat de alt stagiu tip Erasmus 

Study Mobility (SMS/SMP) 
  

3. 
Dosarul de candidatură depus pentru concurs este 

complet, conform cerinţelor 
  

4. 
În prezent, sunt integralis/-ă sau am maxim două 

restanţe 
  

 

II. Criterii de departajare 

 

Nr. 

crt. 
Criteriu  

1.  
Media semestrelor studiate până în prezent, conform 

situaţiei şcolare depuse la dosar, este: 

Se va completa media pe semestrele 

studiate până în prezent 

2.  În prezent, sunt integralis/-ă. 

Se va completa cu DA sau Nu aici se va 

sterge una dintre situaţii. Ex. Daca esti 

integralist ramane numai: in prezent, 

sunt integralist. 

3.  

Dovada şi nivelul de cunoaştere a limbii engleze (sau a 

limbii franceze pentru candidaţii la burse în Franţa) – 

dovedit prin certificat de competenţă lingvistică eliberat 

de Universitatea din Oradea, prin centrele ei de 

examinare, sau echivalente acestora, inclusiv certificat 

de competenţă lingvistică eliberat de un centru de 

examinare cu recunoaştere internaţională (de ex., 

Cambridge, DALF, DAAD, Toefl etc.) 

Se va completa cu limba/limbile străină 

cunoscută, nivelul şi tipul de Certificat 

deţinut, aşa cum este prezentat la dosar  

4.  

Dovada şi nivelul de cunoaştere a limbii ţării de 

destinaţie a bursei solicitate, dovedită prin certificat de 

competenţă lingvistică eliberat de Universitatea din 

Oradea, prin centrele ei de examinare, sau echivalente 

acestora, inclusiv certificat de competenţă lingvistică 

eliberat de un centru de examinare cu recunoaştere 

internaţională (de ex., Cambridge, DALF, DAAD, 

Toefl etc.) 

Se va completa cu limba străină 

cunoscută, nivelul şi tipul de Certificat 

deţinut, aşa cum este prezentat la dosar  

5.  
Media notelor obţinute la limbile străine studiate în 

Facultate este: 

Se va completa cu limbile străine 

studiate în Facultate şi notele obţinute 

la acestea, conform Situaţiei şcolare 

prezentate la dosar 

6.  

Activitatea profesională desfăşurată până în prezent 

(reprezentativitate pentru studenţi/colegi în diferite 

organizaţii, structuri ale universităţii/facultăţii, asociaţii 

studenţeşti; activităţi de voluntariat în sprijinul 

studenţilor şi/sau a cadrelor didactice; activităţi de 

voluntariat în organizarea de manifestări ştiinţifice în 

cadrul FSEUO; iniţiative de îmbunătăţire a mediului 

Se va completa cu activităţile 

desfăşurate până în prezent, conform 

CV depus la dosar 



 

 

Nr. 

crt. 
Criteriu  

academic şi studenţesc;  participări la proiecte 

studenţeşti sau ale FSEUO; calitatea de membru în 

asociaţii profesionale etc.) 

7.  

Activitatea ştiinţifică desfăşurată până în prezent 

(premii obţinute la olimpiadele studenţeşti sau la alte 

concursuri similare organizate în cadrul FSEUO, AFER 

etc.; participări la sesiuni ştiinţifice ale studenţilor sau 

alte manifestări similare; implicare în cercuri 

studenţeşti; lucrări ştiinţifice publicate; activarea în 

comitete ale unor reviste de specialitate; calitatea de 

membru în asociaţii ştiinţifice etc.) 

Se va completa cu activităţile ştiinţifice 

desfăşurate până în prezent, conform 

CV depus la dosar 

 

În speranţa soluţionării favorabile a prezentei cereri, mă oblig să depun la termen toate documentele solicitate 

pentru înscrierea la concursul, în conformitate cu anunţul făcut în acest sens. 

 

 

 

Oradea, data _____________      Semnătura 

 

 

 

Către  

Comisia de selecţie pentru bursele Erasmus+ a FSE 


