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Reglementări ale procesul de selecţie privind
mobilităţile Erasmus+ de studiu și plasamente
+

Pentru desfăşurarea în condiţii optime a procesului de selecţie, facultăţile participante la Programul ERASMUS trebuie
să respecte următoarele:
Diseminare
•

fiecare facultate va afişa oferta pentru anul academic 2017-2018, perioada de depunere a dosarelor, criterilie
de evaluare, condiţiile de eligibilitate şi componenţa comisie de selecţie;

Comisia de selecţie
•

Decanatul fiecărei facultăţi numeşte o comisie de selecţie;

•

comisia de selecţie trebuie alcătuită din minim trei persoane;

•

fiecare membru al comisie de selecţie va da o declaraţie privind evitarea conflictului de interese;

•

comisia de selecţie trebuie să conţină un membru extern facultăţii care poate proveni din cadrul unei alte
facultăţi, din cadrul CCI sau reprezentant al studenţilor;

Procesul de selecţie
•

datorită metodologiei de admitere a Universităţii Babeş-Bolyai pentru nivelurile de studiu master şi doctorat,
selecţia pentru mobilităţile va avea loc după cum urmează: lunile aprilie-mai selecţia la nivel licenţă, luna
septembrie, după finalizarea procesului de admitere la master şi doctorat;

•

nu se pot face preînscrieri pentru selecţia la master şi doctorat înainte de finalizarea procesului de admitere la
master şi doctorat;

•

dosarul de candidatură a beneficiarilor trebuie să cuprindă următoarele elemente: fişa candidatului , declaraţie
tip, Curriculum Vitae, scrisoare de motivaţie, certificat de competenţă lingvistică (copie legalizată), adeverinţă
sau extras din Foaia Matricolă a ultimului an de studiu, precum şi rezultatele de la ultima sesiune de examene,
alte documente (conform condiţiilor stabilite de fiecare facultate);

•

rezultatele procesului de selecţie se vor afişa în maxim 3 zile lucrătoare de la data realizării interviului;

•

contestaţiile pot fi depuse la Coordonatorul Departamental Erasmus al facultăţii în termen de 48 de ore;

•

rezultatele selecţiei trebuie trimise la Biroul Erasmus ;

+

+

•

rezultatele de selecţie trebuie să fie centralizate, fiind însoţite de dosarele de candidatură şi procesul verbal al
selecţiei;

•

procesul verbal al selecţie trebuie să conţină următoarele elemente: componenţa comisiei, criteriile de
evaluare, centralizarea tuturor dosarelor depuse şi rezultatele finale obţinute;

•

studenții pot candida doar pe locurile carea par în oferta academică a universității, respectiv a facultății;

•

acordurile care sunt incluse în procesul de selecție, trebuie incluse în oferta academică cu 4 luni înainte;

