
 

   +ERASMUSبرانمج    الرتحش ملنحفتح ابب    عنالإعالن  

 2021/ 2020للس نة اجلامعية  

طار برانمج  ه مت الإعالن للتبادل الطاليب املنخرطة فيه جامعة سوسة، نعلممك أ ن +Erasmusيف اإ

لفائدة   منح  02و عدد    دلكتوراهوااملاجس تري  طلبة    ( منح لفائدة02عدد )فتح ابب الرتحش لتقدمي  عن  

اجلامعية   للس نة خالل السدايس الثاين  يف مجيع الاختصاصات الإطار ال اكدميي و الإداري

الرجاء تقدمي ملفات  . " Alexandru Ioan Cuza de Iasi الرومانية »  ابجلامعة 2020/2021

ىل   جبامعة سوسة. الضبطمكتب الرتحش مبارشة اإ

 . 2020  ديسمب   10أ خر أ جل لتقدمي الرتحشات يوم  

 الواثئق املطلوبة: 

 مطلب ترحش ابمس رئيس جامعة سوسة /1

 ابللغة الانقلزيية  CV EUROPASS  سرية ذاتية /2

 جواز السفرمن  نسخة /3

 صورة مشس ية حديثة العهد /4

نقلزيية Lettre de Motivationرساةل حتفزي  /5  ابلإ

نقلزيية مس توى  شهادة /6  B2كفاءة يف اللغة الإ

  الإجنلزييةبطاقات الإعداد اجلامعية ابللغة   اكفةنسخة مرتمجة من  /7

 . 2020/2021نسخة من شهادة تسجيل للس نة اجلامعية  /8

نسخة من العقد البيداغويج ممىض من قبل رئيس املؤسسة. )قابل للتحميل من موقع واب  /9

 اجلامعة(

 رة ترحش ) انظر موقع الواب(اس امت /10

طارات ) ابللغة الفرنس ية او الانقلزيية/ 11 شهادة معل ابلنس بة لالإ  

وقع الواب(م/ برانمج العمل ) انظر 12  

 



 

 

Call for application 

Erasmus+ICM Program  

Academic year 2020/21 

Under the framework of the signed inter-institutional agreement with 
Alexandru Ioan Cuza de Iasi University in Romania, I inform you that 
the call for application has been launched and deadline to receive 
applications 10th of December 2020. 

Targeted students:  

- Master and PhD students (02 grants) 
- Academic and Administrative staff (02 grants) 

Fields: All fields  
Requirements:  

The Students must speak good English B2 level at least. 
  
Documents to be submitted:  
 

1/ CV Europass 

2/ Copy of Passport + Photo 

3/ Motivation in English 

4/ English Certificate Level B2 

5/ Translated transcript of records (English or German) 

6/Certificate of Enrolment 2020/2021 

7/ Learning Agreement (see website: www.uc.rnu.tn) 

8/ Application form ( see website) 

9/ Certificate of employment ( french or English) 

10/ Teaching mobility agreement/ training mobility agreement ( see 

website 

For more information, please contact the International Relations Office 

in the University of Sousse 

http://www.uc.rnu.tn/

