
 
 

ÎN	ATENŢIA	
STUDENŢILOR	FACULTĂȚII	DE	ADMINISTRAŢIE	PUBLICĂ,	

SELECŢIE	PENTRU	
MOBILITĂŢI	DE	STUDIU	ERASMUS+	(KA	131)	

pentru	anul	universitar	2022‐2023	
  
 

Ce	locuri	am,	unde	și	cât	timp	voi	studia?		
	

 CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY, VIENA, AUSTRIA 
https://www.ceu.edu/  

- 2 locuri studii universitare de masterat (Legal Studies) – 3 luni 
 

 GHENT UNIVERSITY, BELGIA – 5 luni  
https://www.ugent.be/en   

Numărul de locuri disponibile:   
         - 2 locuri studii universitare de licență/masterat.   

 
 NEW BULGARIAN UNIVERSITY, SOFIA, BULGARIA – 5 luni  

http://www.nbu.bg/entrance.php?lang=1  
Numărul de locuri disponibile:   
         - 2 locuri studii universitare de licență/masterat.  

 
 UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY, SOFIA, BULGARIA – 5 luni  

http://www.unwe.bg/mobility/en 
Numărul de locuri disponibile pe specializări:   
- Administraţie publică – 2 locuri studii universitare de licență/masterat/ doctorat; 
- Drept – 2 locuri studii universitare de masterat/doctorat.  

 
 UNIVERZITA KARLOVA – CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE, CEHIA – 5 luni  

http://www.cuni.cz 
Numărul de locuri disponibile:   
         - 3 loc studii universitare de licență/masterat/doctorat.  

	
 UNIVERSITY OF RIJEKA, CROAȚIA – 5 luni  

http://www.efri.uniri.hr/en 
Numărul de locuri disponibile:   
- 2 locuri studii universitare de licență/masterat.  

	
 JURAJ DOBRILA UNIVERSITY OF PULA, CROAȚIA – 5 luni  

https://www.unipu.hr/en  
Numărul de locuri disponibile:   
         - 5 locuri studii universitare de licență/masterat/doctorat.  

 
 UNIVERSITE LILLE 2 DROIT ET SANTE – FRANȚA – 6 luni 

                                                http://www.univ-lille2.fr  
Numărul de locuri disponibile:   
- 2 locuri studii universitare de doctorat.  

 



 
 UNIVERSITE MONTPELLIER 1 – FACULTE DE DROIT, FRANȚA – 8 luni 

                                                http://www.univ-montp1.fr   
Numărul de locuri disponibile:   
- 2 locuri studii universitare de licenţă/masterat.  

 
 UNIVERSITE DE TOULOUSE, INSTITUT D’ETUDES POLITIQUES, FRANȚA – 5 luni  

http://www.univ-toulouse.fr    
Numărul de locuri disponibile:   
- 2 locuri studii universitare de masterat. 

 
  UNIVERSITE SCIENCES PO GRENOBLE, FRANȚA – 5 luni  

http://www.sciencespo-grenoble.fr/ 
Numărul de locuri disponibile:   
- 1 loc studii universitare de licenţă. 

 
  UNIVERSITE PARIS OUEST NANTERRE LA DEFENSE, FRANȚA – 10 luni  

https://www.parisnanterre.fr/portail-institutionnel-693762.kjsp  
Numărul de locuri disponibile:   
         - 1 loc studii universitare de licenţă.  

 
 SCIENCES PO – Institut d’etudes politiques de Paris, FRANȚA – 5 luni  

https://www.sciencespo.fr  
Numărul de locuri disponibile:   
         - 2 locuri studii universitare de licenţă/masterat/doctorat.  

 
 HERTIE SCHOOL, GERMANIA – 5 luni  

https://www.hertie-school.org   
Numărul de locuri disponibile:   
         - 2 locuri studii universitare de masterat/doctorat.  

 
 UNIVERSITY OF THE AEGEAN, MYTILINE, GRECIA – 4 ½ luni,      

                                          http://www.aegean.gr   
Numărul de locuri disponibile:        
- Sociologie - 2 locuri studii universitare de licenţă/ masterat / doctorat.  

 
 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI URBINO „CARLO BO”, ITALIA – 5 luni  

                 http://www.uniurb.it    
Numărul de locuri disponibile:  2 locuri studii universitare de licenţă/masterat.  

 
  UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA „TOR VERGATA”, ITALIA – 4 luni  

                 http://web.uniroma2.it/  
Numărul de locuri disponibile:   
   - 2 locuri studii universitare de licenţă/masterat/doctorat.  

 
 UNIVERSITA DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO, ITALIA – 5 luni  

                 https://web.unicz.it/it/ 
Numărul de locuri disponibile:   
   - 5 locuri studii universitare de licenţă/masterat/doctorat.  

 
 UNIVERSITA COMMERCIALE LUIGI BOCCONI, ITALIA – 5 luni  

                 https://www.ir.unibocconi.eu/inexchange  
Numărul de locuri disponibile:   
   - 2 locuri studii universitare de licenţă/masterat.  

 



 
 

 KAUNAS UNIVERSITY OF TECHONOLOGY, KAUNAS, LITUANIA – 5 luni  
                                          http://www.ktu.lt     
Numărul de locuri disponibile:  4 locuri studii universitare de licență/ masterat;  

 
 

 VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY, LITUANIA – 6 luni  
                                          http://evf.vdu.lt/en/      
Numărul de locuri disponibile:   
- Economie şi management – 4 locuri studii universitare de licență/ masterat / doctorat;  

 
 UNIVERSITY OF GDANSK, POLONIA – 4 ½ luni  

                                   http://en.ug.edu.pl/?lang=en  
Numărul de locuri disponibile:  5 locuri studii universitare de licență/masterat.  

 
 UNIVERSITY OF LODZ, POLONIA – 5 luni  

                                   http://iso.uni.lodz.pl/  
Numărul de locuri disponibile pe specializări:   
- Administrație publică - 2 locuri studii universitare de licență/masterat/doctorat; 
- Drept - 3 locuri studii universitare de masterat/doctorat.  

 
  STATE HIGHER VOCATIONAL SCHOOL IN RACIBORZ, POLONIA – 5 luni  

                                   https://www.pwsz.raciborz.edu.pl/ 
Numărul de locuri disponibile pe specializări:   
- Administrație publică - 5 locuri studii universitare de licență.  

 
 UNIVERSITY OF ECONOMICS AND HUMAN SCIENCES IN WARSAW, POLONIA – 4 luni  

                                   https://vizja.pl/en/  
Numărul de locuri disponibile pe specializări:   
- Administrație publică – 5 locuri studii universitare de licență/ masterat/doctorat; 
- Administrarea afacerilor – 5 locuri studii universitare de licență/ masterat.  

 
 UNIVERSITY OF BUSINESS AND ADMINISTRATION IN GDYNIA, POLONIA – 5 luni  

                                   https://en.wsaib.pl/   
Numărul de locuri disponibile pe specializări:   
- 5 locuri studii universitare de licență/ masterat.  

 
 NATIONAL DEFENCE UNIVERSITY OF WARSAW, POLONIA – 5 luni  

                                   http://www.aon.edu.pl/    
Numărul de locuri disponibile pe specializări:   
- 5 locuri studii universitare de licență/ masterat / doctorat. 

 
 JAGIELLONIAN UNIVERSITY IN KRAKOW, Faculty of Law and Administration, POLONIA 

– 6 luni  
                                   https://wpia.uj.edu.pl/    
Numărul de locuri disponibile pe specializări:   
- 2 locuri studii universitare de licență/ masterat. 

 
 INSTITUTO POLITECNICO DE BRACANCA – PORTUGAL, ESCOLA SUPERIOR DE 

TECNOLOGIA E GESTAO DE MIRANDELA – 5 luni     
                                   http://www.ipb.pt   
Numărul de locuri disponibile:  
- 8 locuri studii universitare de licenţă/masterat;   

 



 
 UNIVERSIDADE AUTONOMA DE LISBOA – PORTUGAL – 5 luni     

                                   https://autonoma.pt/    
Numărul de locuri disponibile:  
- 4 locuri studii universitare de licenţă/masterat; 

 
 COMENIUS UNIVERSITY BRATISLAVA, Faculty of Management, SLOVACIA – 5 luni     

                                   https://uniba.sk/               https://www.fm.uniba.sk/ 
Numărul de locuri disponibile pe specializări:  

- Administrație publică/ Administraţie europeană - 5 locuri studii universitare de 
licenţă/masterat/doctorat;   

- Drept – 5 locuri studii universitare de masterat/doctorat. 
 

 MATEJ BEL UNIVERSITY in Banska Bystrica, Faculty of Economics, SLOVACIA – 5 luni     
                                   http://www.ef.umb.sk/index_e.asp  

Numărul de locuri disponibile:  2 locuri studii universitare de licență/masterat/doctorat.  
 

 FACULTY OF ORGANISATION STUDIES in Novo Mesto, SLOVENIA – 4 luni 
http://www.fos.unm.si/en/  

Numărul de locuri disponibile: 
- Administraţie şi afaceri – 2 locuri studii universitare de licenţă/masterat/doctorat. 

 
 UNIVERSIDAD DE LEON, LEON, SPANIA – 6 luni  

                                                      http://www.unileon.es    
Numărul de locuri disponibile pe specializări:  
-   Management Public – 2 locuri studii universitare de licenţă;  
-   Marketing Public – 2 locuri studii universitare de licenţă;  

 
 UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA, SPANIA – 5 luni  

                                                      http://www.uclm.es/  
Numărul de locuri disponibile pe specializări:  

- Administrație publică – 5 locuri studii universitare de licenţă/masterat;  
- Drept - 5 locuri studii universitare de licenţă/masterat. 

 
 UNIVERSIDAD DE GRANADA, SPANIA – 9 luni  

                                                      http://www.ugr.es/  
http://internacional.ugr.es/ 

Numărul de locuri disponibile:  Drept – 4 locuri studii universitare de 
licenţă/masterat/doctorat;  

 
  UNIVERSIDAD DE A CORUNA, SPANIA – 10 luni  

                                                http://www.udc.gal/        
Numărul de locuri disponibile:  

- 4 locuri studii universitare de masterat/doctorat;  
 

  UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, SPANIA – 5 luni  
                                                https://www.ulpgc.es/         
Numărul de locuri disponibile:    2 locuri studii universitare de licenţă/ masterat;  

 
 HACETTEPE UNIVERSITY, DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC 

ADMINISTRATION, TURCIA – 5 luni  
                                          http://www.hacettepe.edu.tr   
Numărul de locuri disponibile:   

- 3 locuri studii universitare de licenţă /masterat;  
 



 
 MARMARA UNIVERSITY, FACULTY OF POLITICAL SCIENCE, TURCIA – 5 luni 

                                                      http://international.marmara.edu.tr/      
Numărul de locuri disponibile:   
- 5 locuri licenţă /masterat / doctorat. 

 
 SAKARYA UNIVERSITY, FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, 

TURCIA – 5 luni  
                                                      http://www.skarya.edu.tr     
Numărul de locuri disponibile pe specializări:   

- Administraţie publică – 5 locuri studii universitare de licenţă/ masterat;  
- Drept - 5 locuri studii universitare de licenţă/ masterat / doctorat.   

 
  

 UNIVERSITY OF PANNONIA, UNGARIA – 5 luni  
                                                      https://uni-pannon.hu/      
Numărul de locuri disponibile pe specializări:   

- Afaceri şi management – 5 locuri studii universitare de licenţă/ masterat;  
- Management şi administraţie - 2 locuri studii universitare de licenţă/ masterat / 

doctorat. 
 

  
 UNIVERSITY OF SZEGED, UNGARIA – 5 luni  

                                                      http://www.u-szeged.hu/english       
Numărul de locuri disponibile pe specializări:   

- Management şi administraţie - 4 locuri studii universitare de licenţă/ masterat / 
doctorat. 



 
 
 

Ce	condiţii	de	participare	trebuie	să	îndeplinesc?		
	

 să fiu absolvent al primului an de studiu la	momentul	plecării;   
 să cunosc o limbă	 străină (engleză şi/sau franceză şi/sau spaniolă şi/sau 

italiană);  
 să am surse	suplimentare	de	finanţare.   

 

Ce	îmi	trebuie	la	dosar?		
	

 Cerere	către	Decan (tipizat Anexa 1), cu evidenţierea opţiunilor;  
 Curriculum	 Vitae tip Europass – în limba română 

(http://europass.cedefop.europa.eu);  
 Eseu	de	motivare (de ce vreau să studiez acolo, programul de studiu propus 

ţinând cont de programul de studiu al universităţii gazdă) - în limba română şi 
engleză sau franceză, spaniolă, italiană (în funcţie de universitatea gazdă);  

 Declaraţie	pe	propria	răspundere	(tipizat Anexa 2) că dețin surse suplimentare 
de finanţare;  

 OPŢIONAL	Certificat	de	cunoaştere	a	limbii	străine în funcţie de universitatea 
gazdă; 

 Copie	după	cartea	de	identitate.  

	
Cum	se	procedează?		
	

 în perioada 29	 martie	 ‐	 4	 aprilie	 a.c., depun dosarul SCANAT pe e-mailul 
coordonatorului departamental, iar apoi aştept programarea interviului pe 
webex,	la	data	care	va	fi	anunţată	pe	email;  

 listele cu rezultatele vor cuprinde studenţii selecţionaţi, studenţii selecționați în 
regim de rezervă şi studenţii respinşi;  

 studenții selecţionaţi se vor prezenta la biroul Erasmus+ al facultăţii să mai 
completeze o serie de formulare, care se trimit la universitatea parteneră, care la 
rândul ei va trimite scrisoarea de accept;  

 obţinerea vizei	de	studiu	sau a certificatului	de	şedere (fiind deplasări de peste 
3 luni, viza sau certificatul sunt obligatorii, cheltuielile ocazionate de obţinerea 
acestora sunt suportate de către student);  

 plecarea: în August/Septembrie/Octombrie 2022 pentru întreg anul universitar 
sau pentru semestrul întâi şi Ianuarie/Februarie 2023, pentru semestrul al 
doilea.  

  
  



 
 

Criterii	de	selecţie:		
	

 Criteriul profesional (are o pondere de minim 60%): contează rezultatul 
interviului;  

 Criteriul lingvistic: limba engleză pentru Portugalia, Polonia, Turcia, Grecia, 
Slovacia, Slovenia, Cehia, Bulgaria, Lituania, Croaţia iar pentru Franţa - limba 
franceză, Spania - limba spaniolă şi Italia – limba italiană; INTERVIUL SE VA 
SUSŢINE ŞI ÎN LIMBA RESPECTIVĂ; 

 Motivaţia: cât e de clar ce vreţi să studiaţi acolo.  
 

Clarificări	financiare:		
	

 Alocaţia ERASMUS nu e gândită să acopere integral cheltuielile legate de 
deplasare, cuantumul acesteia este de: 

 600	 euro/lună pentru Austria, Belgia, Franța, Germania, Grecia, Italia, 
Portugalia, Spania. 

 540	 euro/lună	 pentru Bulgaria, Croația, Cehia, Lituania, Polonia,  
Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia. 

 + 250	euro/lună	pentru studenții cu bursă socială. 
 Studenții selectați care vor opta pentru un mijloc de transport ce se încadrează în 

categoria green	 travel (autobuz, tren, mașină personală în regim de carpooling 
sunt rugați să anunțe birou Erasmus+). 

 
 Trebuie să existe surse de finanţare suplimentară.  

  
 

Coordonator	departamental	Erasmus+:	
Conf.univ.dr.	Teodora	I.	BIŢOIU	

 
e‐mail:	teodora.bitoiu@administratiepublica.eu	

http://erasmus.snspa.ro/	
https://www.facebook.com/ErasmusFAP	

			
 

0725888945	
	



 
 

Anexa	1	
 

Doamnă Decan,  
 
 
 

 
Subsemnatul/a .........................................................................................................................., student/ă a 

Facultăţii de Administraţie Publică din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative 

doresc să mă înscriu la selecţia Erasmus+ care se desfăşoară în martie 2022, pentru anul 

universitar 2022-2023. 

Menţionez că la data înscrierii la concurs □am/□nu am restanţe.  

Anul de studiu   □ I   □II  □III 

Forma de învăţământ   □universitar  □masterat □doctorat 

Denumirea programului de 

studiu 

□ AP 

□ AE 

□ MSP   □ PSM   □ PEX   □ MAP   

□ IPPA    □ SPE    □ SAE   □ DGE  □ DCL 

Telefon   

E-mail   

Cont facebook (utilizator)  

Data naşterii   

 
Doresc să concurez pentru următoarele locuri: 
 
1. ___________________________________________________ 
 
2. ___________________________________________________ 
 
3. ___________________________________________________ 
 
 

 
 

 
Data 
    ..... /     ....    /2022 

Semnătura 
......................................... 

 



 
Anexa	2	

 
 
 
 

 

DECLARAŢIE	PE	PROPRIA	RĂSPUNDERE 

 

 

 

Subsemnatul/a, ....................................................................................., cetăţean român, fiul/fiica lui 

….......................................  şi al/a ........................................, născut/născută la data de ………................  în 

................................................................., domiciliat/domiciliată în 

.........................................................................…………………… legitimat/legitimată cu .................. seria 

…………….. nr. ...................., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în 

declaraţii, declar	prin	prezenta,	pe	propria	 răspundere,	 că	deţin	 surse	 suplimentare	de	

finanţare	a	mobilităţii	de	studiu.	

 

Data 
    ..... /     ….    /2022 

Semnătura 
......................................... 

 


