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Lifelong Learning Program - ERASMUS+

ANUNT SELECTIE STUDENTI IN PROGRAMUL ERASMUS+
PENTRU SEMESTRUL II ANUL ACADEMIC 2018-2019
Marti , 23 octombrie 2018 se va organiza concursul de selectie pentru bursele ramase vacante
pentru semestrul II al anului universitar 2018-2019. Programul ERASMUS+, finantat de
Comunitatea Europeana ofera studentilor din UTC-N oportunitatea de a urma un program de studiu
la o universitate partenera sau un program de training la o companie dintr-o tara membra UE, in
baza acordurilor bilaterale incheiate intre facultati din UTCN si aceste universitati/companii.

Condiţii de eligibilitate: orice student din Facultatea de Inginerie Electrica, care doreşte să
participe la un program de studiu într-o universitate parteneră din UE sau sa participe la un
program de training intr-o companie în cadrul programului ERASMUS+ din UTC-N, pentru a deveni
student ERASMUS+ trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
 să aibă cetăţenie română si sa fie înmatriculat la UTC-N pentru studii de nivel L (licenţă), M
(master) sau D (doctorat);
 să fi absolvit cel puţin primul an de studii universitare în momentul începerii mobilității;
 să fie integralist cu o medie generală de minim nota 7.50;
 să poată demonstra aptitudini şi abilităţi specifice, în concordanţă cu activitatea ce urmează
a se desfăşura la universitatea parteneră din UE;
 să detina un atestat de cunoştinţe lingvistice;
 să fie compatibil cu opţiunile de mobilitate solicitate;
 să nu fi beneficiat de un alt stagiu ERASMUS, de același tip in același ciclu de studiu.

Criterii de selecţie:
Dosarul de candidatură va cuprinde:
 formular de înscriere, cu precizarea opțiunilor: disponibil pe site-ul Facultatii de Inginerie
Electrica: https://ie.utcluj.ro/files/International/Erasmus/
 CV în format Europass, în limba engleză sau in limba in care se va efectua stagiul;
 scrisoare de intenţie redactată în limba engleza;
 certificat de competență lingvistică adecvat programului de studiu la universitatea gazdă
din UE, eliberat de catedra de specialitate a UTC-N sau alte instituții autorizate (minimum B1
- nivel mediu, dacă universitatea gazdă nu are alte cerinţe);
 adeverinţă eliberată de către decanatele facultăţilor din care să rezulte situaţia profesională
de pe toata durata studiilor universitare; studenții de la nivel master vor prezenta adeverința/
diploma din care să rezulte media la licență si media anilor de studiu; studenții de la nivel
doctorat vor prezenta o adeverință de la școala doctorală din care sa rezulte situația stagiului de doctorat (Documentul nu trebuie solicitat de catre studenti, va fi solicitat de
 comisie);
pr

Oferta mobilităţi: lista acordurilor ERASMUS+: http://bri.utcluj.ro/erasmus_plus_cj.php
Depunerea dosarelor de candidatură: personal ȋn data concursului de selectie.
Concursul de selecţie: selectia va avea loc ȋn data de 23 octombrie 2018, ora 11, Sala 52 Secretariatul Departamentului de Electrotehnica si Masurari, Str.G.Baritiu nr. 26-28, et. 1. Selecția
studenților se va face pe baza dosarului de candidatura si a unui interviu .
Informatii suplimentare, Coordonator Erasmus FIE: Laura.Grindei@ethm.utcluj.ro

