
Joi, 31 octombrie, la ora 10:00,  
Facultatea I.M.S.T. organizeaza cea de-a doua etapă a concursului de selecţie a studenţilor Erasmus  

pentru semestrul al II - lea al anului universitar 2013-2014 
Concursul se va desfăşura la Decanatul Facultăţii. 

 
Criteriile de evaluare, indicatorii criteriali şi punctajul asociat acestora sunt după cum urmează: 

1. Media, m, a semestrelor de studii anterioare  8.00 (80 puncte) 
2. Calitatea activităţii profesional-ştiinţifice /  participare, premii, diplome, inovaţii sau alte realizări  relevante la manifestări ştiinţifice, proiecte, 

concursuri, olimpiade etc., inclusiv din perioada studiilor liceale 
–    la nivel local (5 puncte) 
– La nivel naţional sau internaţional (10 puncte) 

3. Motivaţia, abilităţi şi alte elemente / argumente, spirit de echipă etc. (5 puncte) 
 

La înscriere, fiecare student depune, la Secretariatul Facultăţii dosarul de candidat la statutul de student Erasmus, pe a cărui copertă sunt înscrise:  
 Facultatea I.M.S.T. 
 Dosar de candidat la statutul de student Erasmus,  
 Numele şi prenumele  
 Student/ masterand/ doctorand 
 Anul de studiu (curent) şi data 

Acest dosar va trebui să conţină următoarele documente: 
 

(1) Cerere, in care se menţionează, printre altele, tipul mobilităţii :  

 Mobilitate Erasmus de studiu;  

 Mobilitate Erasmus de plasament (practică/ internship);  

 Mobilitate Erasmus de studiu şi plasament. 
 

(2) Situaţia rezultatelor activităţii didactice, inclusiv media (m) a semestrelor de studiu anterioare, m ≥ 8.00, care se solicită de la secretariatul 
facultăţii ;   

 

(3) prezentarea activităţii profesional-ştiinţifice/ participare, premii, diplome, inovaţii sau alte rezultate relevante la  manifestări ştiinţifice, proiecte, 
concursuri, olimpiade etc., inclusiv din perioada studiilor liceale, de nivel local/ upb, naţional/ internaţional, cu documente justificative ;  
 

(3) Atestat de cunoaştere a unei limbi de comunicare internaţională sau a limbii oficiale din ţara gazdă, eliberat de către catedra de limbi moderne 
din U.P.B. sau de către o altă instituţie abilitată ;   

 

(4) Scrisoare de motivaţie ;   
 

(5) Curriculum Vitae Europass.  


