Sesiune de Selecție ERASMUS +
pentru anul universitar 2015 – 2016
în data de 30 MARTIE 2015,
ora 14.00, sala BN230
În conformitate cu Regulamentul privind mobilitatea ERASMUS

1. La concurs se pot înscrie studenți, înmatriculaţi în UPB la studii universitare de licenţă (anii I,
II sau III), masteranzi în anul I sau doctoranzi - care NU beneficiază de o bursă POSDRU în
perioada mobilităţii Erasmus+, şi care au acumulat toate punctele de credit aferente
activităţilor din planul de învăţământ.
2. În vederea înscrierii la sesiunea de selecție, studenții vor depune la secretariatul
facultății Dosarul de candidat la statutul de student ERASMUS +, pe a cărui copertă sunt
înscrise:
Facultatea de …,
Dosar de candidat la statutul de student ERASMUS +,
Student/Masterand …… (Nume și prenume),
Anul de studiu (curent) …,
data ….
3. Dosarul va conține următoarele elemente:
o Cerere de înscriere la concurs adresată decanului, in care se menționează tipul de
activitate (mobilitate de studiu sau mobilitate de plasament).
o Situația școlară, inclusiv media (M) semestrelor de studiu anterioare, M ≥ 8, care se
solicită de la secretariatul facultății.
o Prezentarea activității profesional-științifice, respectiv premii, diplome, inovații sau alte
rezultate relevante la manifestări științifice, proiecte, concursuri, olimpiade etc., inclusiv
din perioada studiilor liceale, de la nivel local/UPB, național/internațional.
o Atestat de cunoaștere a unei limbi de comunicare internațională sau a limbii oficiale din
țara gazdă, eliberat de Departamentul de Limbi moderne de la UPB sau de instituție
abilitată.
o Scrisoare de motivație (tehnoredactată în limba engleză sau franceză).
o Curriculum Vitae model EUROPASS (tehnoredactată în limba engleză sau franceză).
4. Candidații trebuie să se prezinte personal la concurs.
5. Selecția candidaților la statutul de student ERASMUS + se face pe baza rezultatelor
activității profesional-științifice și a interviului de selecție.

Întocmit: Responsabil ERASMUS pe Facultate,
Conf. dr. ing. Elena FLEACĂ
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