
        
 

Selecție mobilități de practică Erasmus+vară 2023, sesiunea Ianuarie 2023 

Biroul Erasmus+ al Universității Babes-Bolyai alături de AIESEC Cluj-Napoca vă invită să participați la sesiunea de selecție din ianuarie 2023 având ca scop 

mobilități de practică în cadrul programului Erasmus+, pentru vara anului 2023, destinată studenților înmatriculați la nivelul licență (anul 1 și 2) și masterat 

(anul 1). 

Selecția va consta intr-un interviu online inițial în limba engleză cu comisia de selecție formată din membrii Biroului Erasmus+, AIESEC Cluj-Napoca și 

reprezentanții instituțiilor partenere, în baza unui dosar de candidatură.  

Dosarul de candidatura trebuie trimis în format pdf până în data de 15.01.2022 ora 13.00 la urmatoarea adresa de mail: oana.cozmuta@ubbcluj.ro, și 

trebuie sa conțină următoarele elemente 

 fişa candidatului – câte una pentru fiecare destinație aleasă*, respectând urmatoarele mențiuni: 

  La rubrica Facultatea care oferă mobilitatea notați Biroul Erasmus+ și AIESEC Cluj-Napoca 

 La rubrica Universitatea sau instituția pentru care aplicati  notați codul proiectului pentru care aplicați 

 declaraţie tip; 

 Curriculum Vitae formatul Europass în limba engleză; 

 scrisoare de motivaţie în limba engleză-câte una pentru fiecare destinație aleasă * 

 certificat de competenţă lingvistică pentru limba engleză (Cambridge, IELTS, Alfa, Lingua, etc)- studenții care nu dețin un certificat de 

competență lingvistică până la data selecției, vor adăuga în dosar o declarație pe proprie răspundere prin care își exprimă acordul de a 

participa la sesiunea de testare lingvistică on-line care va avea loc dupa selecție, și vor putea fi declarați admiși doar după promovarea 

testului cu calificativul B1-B2; 

 adeverinţă de la facultate în care este menționată media obținută la ultima sesiune de examene; 

 dovada creării contului pe situl AIESEC, primită pe mail-ul personal. 

mailto:oana.cozmuta@ubbcluj.ro
https://cci.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2022/09/FISA-CANDIDATULUI-2022-2023-1.pdf
https://cci.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2022/09/Declaratie-selectie-2022-2023-1.pdf


        
* Deoarece este un număr limitat de locuri, puteți candida pentru mai multe destinații. În acest sens, vă rugam sa completați câte o fișă a 

candidatului și o scrisoare de motivație pentru fiecare opțiune, menționând codul fiecărui proiect, respectiv ordinea preferinței dumneavoastră. 

 

Calendarul selecției: 

- 19.12.2022-15.01.2023, ora 13.00–trimiterea dosarelor de candidatură în format pdf la următoarea adresă de mail: oana.cozmuta@ubbcluj.ro 

- 11.01.2023-reactualizarea anunțului de selecție, cu posibile noi destinații 

- 17.01.2023, ora 15.00- afișarea programărilor la interviu a candidaților 

- 18.01.2023- interviul inițial cu comisia de selecție formată din membrii Biroului Erasmus+, AIESEC Cluj-Napoca și reprezentanții instituțiilor partenere 

- 19.01.2023- afișarea listei cu studenții care au fost selectați în urma primului interviu 

- 20-22.01.2023- depunerea contestațiilor 

- 23.01.2023-rezolvarea contestatiilor 

- 17.02.2023- testarea lingvistică online pentru studenții selectați care nu au prezentat un certificat de competență lingvistică până la data interviului 

 

Important!!! 

 

 Pentru a putea lua în considerare candidatura dumneavoastră, vă rugăm sa vă creați un cont pe pagina AIESEC, accesând următorul link 

https://aiesec.org/  , și să adăugați în dosarul de candidatură dovada creării contului primită pe mail-ul personal. Pentru înregistrare, vă rugăm să 

specificați și numărul de telefon și să lăsați opțiunea de a fi contactați prin aceasta metodă bifată. 

 Grantul Erasmus este in valoare de 670 sau 720 Euro pe lună, în funcție de țara gazdă. 

 Durata unei mobilități este de minim 60 de zile. 

mailto:oana.cozmuta@ubbcluj.ro
https://aiesec.org/


        
 Studenții selectați vor achita către AIESEC Cluj-Napoca o taxa de mobilitate în valoare de 190 Euro, iar la începerea mobilității, vor achita taxa de 

proiect către compania/organizația gazdă, care diferă în funcție de proiectul în care vor fi implicați.  

 Cazarea este suportată de către companii/organizații pe durata proiectului (conform tabelului de mai jos), iar diferența de zile până la minimul de 

60 este acoperită de către student din grantul Erasmus. 

 În cazul în care vor apărea proiecte noi, lista acestora va fi actualizată în data de 11.01.2023– vă rugăm să reverificați lista începând din această 

dată.  

 

Descriere Proiecte 

 

No. Project Cod: Pr.1 Besiktas-PSC-SI 

1 Location:Besiktas, Turcia Project duration: 15.07.2023-26.08.2023  Slots:5 

Project &Description: Project Speaking Club - Speak in İstanbul 
The project aims to contribute to SDG #4 by  providing and opening space for quality education for people of all ages, ensuring educational 
opportunities from initial literacy to other subjects such as mathematics, science and languages. 

Responsibilities: 
Global Volunteer will directly contribute towards upscaling the literacy of the community on basics of mathematics (numeracy), science and 
languages. Activities will be ran with a non-formal education method, addressing both the knowledge acquired and the development of the 
beneficiaries views  in an intercultural environment. 

Required Skills: 

 Time management 

 Solution orientation 

 World citizenship 

 Relationship management 

 Problem solving 

 Critical thinking 

 Creativity 

 Collaboration 

 Adaptability 

 Presentation skills 

 Leadership 

 Training 

 Team management 

 Communication 

Background: 
 

 Education 
 

 

Project Activities: https://aiesec.org/opportunity/global-volunteer/1272564  

Benefits:Accomodation, food-provided 

https://aiesec.org/opportunity/global-volunteer/1272564


        
Erasmus+ grant: 720 Euro Project fee: - AIESEC fee: 190 Euro 

Application link:     https://aiesec.org/  

 

 

No. Project Cod: Pr.2 Fatih-GC-KA 

2 Location: Fatih, Turkey Project duration: 25.07.2023-05.09.2023  Slots:5 

Project &Description: Global Classroom - Kit Academia 
The project aims to contribute to SDG #4 by  providing and opening space for quality education for people of all ages, ensuring educational 
opportunities from initial literacy to other subjects such as mathematics, science and languages.  
 

Responsibilities: 
Global Volunteer will directly contribute towards upscaling the literacy of the community on basics of mathematics (numeracy), science and 
languages. Activities will be ran with a non-formal education method, addressing both the knowledge acquired and the development of the 
beneficiaries views  in an intercultural environment. 

Required Skills: 

 English- B2 (Required) 

 Adaptability 

 Language teaching 

 Background: 
 

 Languages 
 

Project Activities: https://aiesec.org/opportunity/global-volunteer/1289536  

Benefits:Accomodation-provided 

Erasmus+ grant: 720 Euro Project fee: - AIESEC fee: 190 Euro 

Application link: https://aiesec.org/  

 

 

 

 

https://aiesec.org/
https://aiesec.org/opportunity/global-volunteer/1289536
https://aiesec.org/


        
 

 

 

 

No. Project Cod: Pr.3 Fatih-Y4I-W 

3 Location: Fatih, Turkey Project duration: 15.07.2023-26.08.2023  Slots:5 

Project &Description: Youth 4 Impact - Wapiyon 
The project aims to contribute to SDG #4 by  providing and opening space for quality education for people of all ages, ensuring educational 
opportunities from initial literacy to other subjects such as mathematics, science and languages.  
 

Responsibilities: 
Global Volunteers will be responsible for fostering educational spaces on the Sustainable Development Goals, as well as local and global issues in 
collaboration with schools or local NGOs in various communities. The project will be carried out using interactive, non-formal educational methods 
and organizing and delivering practical spaces or events. 

Required Skills: 

 English- B2 (Required) 

 Collaboration 

 Adaptability 

 Project management 

 Communication 

 Background: 
 

 Social Work 
 

 

Project Activities: https://aiesec.org/opportunity/global-volunteer/1285687  

Benefits:Accomodation, 1 meal per day-provided 

Erasmus+ grant: 720 Euro Project fee: - AIESEC fee: 190 Euro 

Application link: https://aiesec.org/  

 

 

 

https://aiesec.org/opportunity/global-volunteer/1285687
https://aiesec.org/


        
 

 

 

 

No. Project Cod: Pr.4 Fatih-GC-AB 

4 Location: Fatih, Turkey Project duration: 15.07.2023-26.08.2023  Slots:5 

Project &Description: Global Classroom - Akademi Beyoğlu 
The project aims to contribute to SDG #4 by  providing and opening space for quality education for people of all ages, ensuring educational 
opportunities from initial literacy to other subjects such as mathematics, science and languages.  
 

Responsibilities: 
Global Volunteer will directly contribute towards upscaling the literacy of the community on basics of mathematics (numeracy), science and 
languages. Activities will be ran with a non-formal education method, addressing both the knowledge acquired and the development of the 
beneficiaries views  in an intercultural environment. 

Required Skills: 

 English- B2 (Required) 

 Spanish 

 Portuguese 

 German 

 French 

 Language teaching 

 Communication 

Background: 
 

 Education 
 

 

Project Activities: https://aiesec.org/opportunity/global-volunteer/1288393  

Benefits:Accomodation, 1 meal per day-provided 

Erasmus+ grant: 720 Euro Project fee: - AIESEC fee: 190 Euro 

Application link: https://aiesec.org/  

 

 

 

https://aiesec.org/opportunity/global-volunteer/1288393
https://aiesec.org/


        
 

 

 

 

 

No. Project Cod: Pr.5 Antakya-GC-HTEDK 

5 Location: Antakya, Turkey Project duration: 26.06.2023-11.08.2023  Slots:5 

Project &Description: Global Classroom - Hatay TED Koleji 
The project aims to contribute to SDG #4 by  providing and opening space for quality education for people of all ages, ensuring educational 
opportunities from initial literacy to other subjects such as mathematics, science and languages.  
 

Responsibilities: 
Global Volunteer will directly contribute towards upscaling the literacy of the community on basics of mathematics (numeracy), science and 
languages. Activities will be ran with a non-formal education method, addressing both the knowledge acquired and the development of the 
beneficiaries views  in an intercultural environment. 

Required Skills: 

 English- B2 (Required) 

 Language teaching 
(Required) 

 Background: 

 Education (Required) 

 Languages (Required) 
 

Project Activities: https://aiesec.org/opportunity/global-volunteer/1289347  

Benefits:Accomodation, computer, 1 meal per day-provided 

Erasmus+ grant: 720 Euro Project fee: - AIESEC fee: 190 Euro 

Application link: https://aiesec.org/  

 

 

https://aiesec.org/opportunity/global-volunteer/1289347
https://aiesec.org/

