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Lifelong Learning Program  
ERASMUS 

 
FACUTATEA DE CONSTRUCŢII CLUJ-NAPOCA 

 
Candidaturi studenţi pentru burse de mobilitate Erasmus în semestrul II  

al anului universitar 2016-2017 
 
 

1. Informaţii generale 
 
Programul ERASMUS+, finanţat de către Comunitatea Europeană oferă studenţilor din UTC-N 
oportunitatea de a urma un program de studiu la o universitate parteneră dintr-o ţară membră a UE, 
ȋn baza unor acorduri de cooperare bilaterale încheiate între facultăţile/departamentele din UTC-N şi 
universităţile partenere din UE. 
 
Perioada mobilităţii: sem I sau sem II al anului universitar 2016-2017   
Durata mobilităţii: minim 3 luni, maxim 1 an academic.  
Nivelul de studiu: L (licenţă), M (master) sau D (doctorat). 
 
Nivelul de studiu este stabilit în Acordul Bilateral ERASMUS+ dintre UTC-N şi universităţi partenere 
din UE. Data începerii şi conţinutul programului de studiu vor fi stabilite împreună cu cadrele didactice 
responsabile la nivelul facultăţii în funcţie de calendarul şi structura academică a celor două 
universităţi şi de condiţiile de schimb prevăzute în acordurile bilaterale. 
 

2. Concursul de selecţie 
 
Oferta de mobilităţi: Vezi baza de date acorduri ERASMUS+  
http://bri.utcluj.ro/llp_erasmus_acorduri_2.php 

 
Condiţii de eligibilitate 

 
Orice student din UTC-N, care doreşte să participe la un program de studiu într-o universitate 
parteneră din UE în cadrul programului ERASMUS+ a UTC-N, pentru a deveni student ERASMUS+  
trebuie să îndeplinească următoarele criterii: 

 să aibă cetăţenie română;   
 să 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 8;  
 să poată demonstra aptitudini şi abilităţi specifice, în concordanţă cu activitatea ce urmează a 

se desfăşura la universitatea parteneră din UE;  
 să promoveze un test de cunoştinţe lingvistice; 

 să fie compatibil cu opţiunile de mobilitate solicitate;  
 să nu fi beneficiat de un alt stagiu ERASMUS.  

 
Notă:  
Pentru studenţii cu rezultate deosebite (media peste 9) dar cu resurse limitate justificate prin acte 
(cazuri sociale etc...), conducerea facultății va căuta surse alternative de finanţare. 
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Criterii de selecţie: 
Dosarul de candidatură va cuprinde: 

 curriculum vitae, în limba engleză, în format Europass;   
 scrisoare de intenţie redactată în limba străină în care se vor efectua studiile;  

 certificat de competenţă lingvistică adecvat programului de studiu la universitatea gazdă din 
UE, eliberat de catedra de specialitate a UTC-N sau alte instituţii autorizate (minimum B1 - 
nivel mediu, dacă universitatea gazdă nu are alte cerinţe);  

 scrisoare de recomandare de la un cadru didactic cu care a desfăşurat activităţi didactice 
(curs, seminar, lucrări sau proiect); 

 adeverinţă eliberată de către decanatele facultăţilor din care să rezulte situaţia profesională în 
anul universitar anterior mobilităţii şi în ultima sesiune de examinare; 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 în care să 
se menționeze situația stagiului de doctorat; 

 propunerea a 3 opţiuni de universităţi la care vor dori să efectueze mobilitatea, menţionate în 
ordinea importanţei (se vor menționa în scrisoarea de intenție); 

 propunerea unei variante de materii pentru prima universitate propusă, folosind documentul tip 
„Learning Agreement – Studiu” – pentru studenții de la nivel licența sau  propunerea unei teme 
de cercetare folosind documentul tip „Learning Agreement – Plasament” – pentru studenții de 
la nivel master si doctorat (model: http://bri.utcluj.ro/docbpc.php ); 

 propunerea unui program de cercetare la universitatea partenera, în care să se menționeze 
inclusiv conducătorul cercetării științifice  – pentru studenții de la nivel doctorat  

 alte documente care pot să vă susțină candidatura și care pot fi solicitate în mod suplimentar 
de către coordonatorii departamentali.  

 

3. Calendarul concursului la Facultatea de Construcţii 
 
Depunerea (trimiterea) dosarelor de candidatură se face ȋn perioada: 30 septembrie – 10 octombrie 
2016 

Aplicanţii vor transmite documentele ȋn format electronic (documente în format PDF) la următoarele 

adrese de e-mail: 

- aplicaţii la nivel de studiu Licenţă : ligia.moga@ccm.utcluj.ro 

- aplicaţii la nivel de studiu Masterat: nicoleta.ilies@dst.utcluj.ro 

- aplicaţii la nivel de studiu Licenţă+Master (CFDP,MTC,IUDR):Madalina.Ciotlaus@cfdp.utcluj.ro 

- aplicaţii la nivel de studiu Doctorat: cristina.campian@dst.utcluj.ro 

 

Concursul de selecţie va avea loc ȋn data de: 
 
11 octombrie 2016, ora 12, Sala 473 (birou Prodecani), Str. C. Daicoviciu nr. 15 
 
Comisia Erasmus de selecţie: 

 
Conf. Dr. ing. Nicolae CHIRA, Decanul Facultăţii de Construcţii 
Prof. Dr. ing. Cristina CAMPIAN, Coordonatorul departamental Erasmus 
Conf. Dr. ing. Ligia MOGA, Membru ȋn comisia Erasmus 
Conf. Dr. ing. Nicoleta ILIES, Membru ȋn comisia Erasmus 
Sef.l. Dr. ing. Mădălina CIOTLĂUŞ, Membru ȋn comisia Erasmus 
Conf.Dr.ing. Nicoleta Cobârzan, Membru ȋn comisia Erasmus//Prodecan imagine şi relaţii externe 
Conf.Dr.Ing. Zsolt Nagy, Membru ȋn comisia Erasmus 
Lavinia CUCU, Reprezentant al studenţilor facultăţii, Studentă an II IC 
Andreea POPA, Membru in comisie, Reprezentant BPC  
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CALENDARUL DE SELECŢIE A STUDENŢILOR   
ERASMUS 

pentru anul universitar 2016/2017 
 

FACULTATEA DE CONSTRUCŢII CLUJ-NAPOCA 
 

 

Data Activitate Observaţii 

Februarie 2016 
Afişarea ofertei de mobilităţi Erasmus+ 
2016/2017 

Avizierul facultăţii, Site-ul Facultăţii 
de Construcţii, Biroul Prodecan 
Relaţii externe, Site-ul Relaţii 
Internaţionale UTC-N  

26 Februarie –  

10  Martie 2016 

Sesiune de informare mobilităţi Erasmus+ 
2016/2017 

Întâlnire studenţi conform orarului 
afişat pe site-ul Facultăţii de 
Construcţii 

11- 22 Martie 2016  Depunere dosare candidaţi  

E-mail-ul se va trimite 
responsabililor Erasmus Facultatea 
de Construcţii 

22 Martie - 10 Aprilie 
2016 

Interviuri de selecţie, afişare rezultate, 
rezolvare contestaţii, întocmire şi preluare 
procese verbale selecţie 

Facultatea de Construcţii 

 

5 Octombrie 2016 Sesiune de informare mobilităţi Erasmus+ 
2016/2017 pentru semestrul II 

Întâlnire studenţi conform orarului 
afişat pe site-ul Facultăţii de 
Construcţii 

30 Septembrie –  

10 Octombrie 2016  
Depunere dosare candidaţi  

E-mail-ul se va trimite 
responsabililor Erasmus Facultatea 
de Construcţii 

11 – 14 Octombrie 
2016 

Interviuri de selecţie, afişare rezultate, 
rezolvare contestaţii, întocmire şi preluare 
procese verbale selecţie 

Facultatea de Construcţii 

 

 
Alte informaţii: 

http://bri.utcluj.ro/llp_erasmus_plus.php 
 

 
Comisia Erasmus Facultatea de Construcții    septembrie  2016 
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