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Proiectul de studiu trebuie realizat pe primele 2-3 optiuni in ordine descrescătoare.
Acesta trebuie să fie focalizat pe compatibilitatea intre disciplinele gasite la universitatile
partener si cursurile pe care le studiati la FEAA în semestrul în care doriţi să efectuati
mobilitatea. Semestrul de mobilitate vi-l alegeţi dvs.
Puteţi realiza o comparaţie între aceste discipline sub forma unui tabel. Daca găsiţi descrieri
ale cursurilor pe site-urile universităţilor care vă interesează, nu ar fi lipsit de interes daca leaţi adăuga (în formă prescurtată). Specificati pentru fiecare curs de la universitatea partener
ce curs credeţi dvs ar putea fi echivalent la FEAA.
Trebuie să aveţi totodată în vedere că numărul de credite pentru fiecare disciplină nu este la
fel cu numărul de credite de la FEAA. Exemplu: o disciplină in Italia poate avea 9 credite, o
alta în Franţa poate avea 2-3 credite. Dvs trebuie să specificaţi în proiectul de studiu faptul că
veţi acumula la sfârşitul mobilităţii un număr total de 30 de credite. Dacă cele 5-6 discipline
alese de dvs nu însumează 30 de credite, vă sfătuim să vă alegeţi 1-2 cursuri în plus (limbi
străine, sport, dans, pictură, înot...:))
Puteţi preciza şi alte motive pentru care doriţi să beneficiaţi de mobilitatea Erasmus
(culturale, personale), acestea însă nu trebuie să fie prioritare!
Proiectul de studiu trebuie să reflecte faptul că aţi consultat site-urile universităţilor
partenere şi că v-aţi informat asupra cursurilor pe care le veţi studia acolo.
Vă rugăm să nu contactaţi partenerii înainte de a fi selectaţi. În momentul de faţă nu aveţi
nici un statut. Orice informaţie privind cursurile, calendarul academic, etc. o găsiţi pe siteurile universităţilor partenere.
Pe portal veţi completa un chestionar online cu datele dvs personale si opţiunile. Acesta este
obligatoriu pentru toţi studenţii candidaţi. Chestionarul se află pe portal, sectiunea Relaţii
internaţionale >Burse Erasmus>Surveys> Burse Erasmus 2014.
Comisia de seleţie va aprecia seriozitatea întocmirii proiectului şi nu lungimea acestuia!

Vă dorim mult succes!

