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Către Facultatea de Matematică și Informatică
Domunului Decan Prof. Dr. Viorel Negru
Coordonatorului Departamental Erasmus Prof. Dr. Nicolae Suciu
Prin prezenta vă comunicăm: calendarul selecției studenților interesați în participarea la LLP/
Programul sectorial Erasmus pentru plasament, conținutul dosarului de candidatură, criteriile de
selecție și lista locurilor disponibile facultății dumneavoastră.
Calendarul selecției:
• depunerea dosarelor la secretariatul facultății Dvs: 20 februarie 2012 – 29 februarie 2012;
• selecția studenților: 01 – 05 martie 2012.
Dosarul trebuie să conțină următoarele acte (toate in limba română) :
o Cerere către Decan (se menționează facultatea, secția, anul, universitatea pentru care
aplică – maxim 3 opțiuni în ordinea preferinței);
o Adeverință cu media anilor anteriori și a ultimului semestru – minim 8. Pentru studenții
la Master, obligatoriu se va lua în calcul și media anilor absolviți la nivel de licență;
o Curriculum Vitae – se poate folosi modelul european de CV care este disponibil la
adresa:
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CV
Template.csp
o Certificat de cunoaștere a limbii țării respective (de la catedrele abilitate) sau alte
diplome recunoscute; nu și pentru studenții care studiază limba respectivă ca parte
integrantă din specializarea lor ;
o Eseu de motivare (conține informații despre programul de studiu propus) .
Comisia de selecție trebuie să fie formată din trei cadre didactice, dintre care unul trebuie sa fie
membru al altei facultăți (poate fi un profesor care predă limba straină respectivă) și altul
coordonatorul departamental al facultății (conform cerințelor Agenției Naționale pentru Programe
Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale). Se recomandă intrunirea aceleeași
comisii ca cea pentru selecția studenților la studii.
Criteriile de selecție vor fi stabilite de comisia de selecție constituită la nivelul facultății cu condiția
ca media anilor anteriori și a ultimului semestru să fie minim 8.
Se pot organiza teste de selecție pentru specializarea respectivă și / sau un interviu. În cazul în care
se organizează un test de specialitate, proporția acestuia în nota finală va fi stabilită de comisia de
selecție. Notă: aceste criterii de selecție trebuie afișate la avizierul facultății cu minim 5 zile
lucrătoare înainte de selecția studenților.
Suma care se va acorda studenților în anul universitar 2011‐2012 este 325 EURO/lună, iar toate
stagiile sunt de 3 luni.
Facultății de Matematică și Informatică i s‐a alocat 1 loc de stagiu pentru anul universitar 2011‐
2012.
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Vă rugăm să ne transmiteți procesul verbal al selecției și lista studenților selecționați, a rezervelor și
a candidaților respinși, însoțită de dosarele tuturor acestora până la data de 07 martie 2012.
Vă trimitem alăturat lista locurilor disponibile prin Programul ERASMUS – mobilități de plasament
pentru studenții facultății dumneavoastră în anul universitar 2011‐2012. Menționăm că, spre
deosebire de stagiile de mobilități la studii, stagiile de plasament se pot desfășura și în instituții care
nu sunt incluse pe listă, centre de cercetare sau intreprinderi ‐ parteneri care pot fi contactați direct
de studenți

Prorector Relații Internaționale,

Prof.Dr. Florin FOLTEAN

Șef Departament Relații Internaționale,

Ciprian ȘTEFĂNESCU
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Întocmit,

Anca CĂCEU

