
MOBILITĂȚI DE SCURTĂ DURATĂ 

ERASMUS+ PIB - Blended Intensive Programme 

Facultatea de Studii Europene organizează în data de 10 mai 2022 procesul de selecţie pentru mobilități de 

scurtă durată ERASMUS+ PIB - Blended Intensive Programme. Sunt disponibile 2 mobilități. 

Programul este coordonat și găzduit de University of Strasbourg. Mobilitățile conțin o componentă virtuală 

(1 iunie 2022) și una în format fizic, la University of Strasbourg (4-8 iulie 2022). Toate informațiile 

referitoare la PIB - Blended Intensive Programme sunt disponibile în Broșura PIB 

https://euro.ubbcluj.ro/mobilitati-erasmus-pib/ 

La selecție pot să participe studenți înmatriculați la nivel licență și masterat. 

Informații despre finanțarea mobilităților ERASMUS+ PIB sunt disponibile aici 

https://euro.ubbcluj.ro/mobilitati-erasmus-pib/ 

PROCEDURA DE SELECŢIE 

Selecţia pentru mobilităţi ERASMUS+ PIB - Blended Intensive Programme se va desfăşura prin concurs 

de dosare și interviu on-line (în limba engleză). 

CRITERII DE ELIGIBILITATE 

✓ Studenții trebuie să fie înmatriculați la Universitatea Babeș-Bolyai, la nivel licență sau masterat,

indiferent de statut (“bugetat” sau “cu taxă”), formă de învățământ (“zi” sau “cu frecvență redusă”);

✓ să dețină un certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională sau să

susțină testarea OLS oferită de CCI după procesul de selecție;

✓ să fie integraliști după ultima sesiune de examene.

CRITERII DE EVALUARE 

✓ Interviul de selecție;

✓ Dosarul de candidatură;

✓ Mediile pe semestrele precedente – criteriu de departajare.

DOSARUL DE CANDIDATURĂ 

✓ scrisoare de motivaţie în limba română/engleză;
✓ curriculum vitae în limba română/engleză;
✓ certificat de competenţă lingvistică pentru o limbă de circulație internațională - minimum nivel 

B2.
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NOTĂ: studenţii care nu dețin un certificat de competenţă lingvistică sunt acceptaţi la selecţie fără 

acest certificat și pot să susțină testarea OLS după procesul de selecție.  

✓ fişa candidatului ERASMUS+ PIB, disponibilă aici:

https://euro.ubbcluj.ro/mobilitati-erasmus-pib/

✓ declaraţie selecție  ERASMUS+ PIB disponibila aici :

https://euro.ubbcluj.ro/mobilitati-erasmus-pib/

✓ diplome scanate sau orice dovadă care să ateste activități extra-şcolare, voluntariat, activităţi de

cercetare relevante pentru obţinerea mobilităţii.

IMPORTANT! Pentru a putea să participe la selecție, studenții trebuie să fie integraliști. Mediile din 

semestrele precedente reprezintă criterii de departajare în cadrul selecției. Candidații nu trebuie să solicite 

adeverințe cu mediile de la secretariat, deoarece acestea vor fi solicitate direct de către comisia de selecție. 

Notă: Toate documentele din dosarul de candidatură trebuie să fie semnate, datate și salvate în format PDF. 

Dosarele se trimit în format electronic la adresa raluca.goia@ubbcluj.ro , până la data de 9 mai, ora 

12. 

Sunt eligibile numai dosarele complete, cu documentele datate și semnate. 

• Concursul va consta, pe lângă evaluarea elementelor din dosar (rezultate şcolare, scrisoare de

motivaţie, CV), într-un interviu cu comisia de selecţie, în care se va trata și o temă la alegere

dintre “Comunicarea interculturală” sau “Instituțiile UE”, pregătită în prealabil de

candidați.

CALENDAR SELECȚIE 

3.05.2022 Afișarea anunțului de selecție pe website-ul Facultății de Studii Europene. 

6.05.2022, ora 13.00 Sesiune de informare a candidaților potențiali. 

Participarea se va face prin platforma Zoom, la urmatorul link: 

https://zoom.us/j/93209669895  

6-9.05.2022 Transmiterea în format electronic, prin e-mail la adresa raluca.goia@ubbcluj.ro a dosarelor de candidatură de către 

candidați. În data de 9.05.2022, dosarele se preiau până la ora 12.00. 

9.05.2022 Comunicarea programării interviurilor de selecție. 

10.05.2022 Derularea online a interviurilor de selecție, prin intermediul platformei Zoom, la următorul link: 

https://zoom.us/j/93209669895  

10.05.2022 Comunicarea rezultatelor procesului de selecție și transmiterea eventualelor contestații la adresa 

raluca.goia@ubbcluj.ro (cel târziu până la ora 16.00) 

11.05.2022 Comunicarea rezultatelor finale ale procesului de selecție, după contestații. 
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