
 
 
 

 
 

 

 

 

 

    

MOBILITĂŢI ERASMUS 2021/2022 

Procedura de selecţie 

În condiţiile excepţionale generate de măsurile impuse pentru reducerea numărului de infecţii cu COVID-19, 

selecţia pentru mobilităţi Erasmus+ de studiu pentru anul universitar 2021-2022 se va desfăşura prin concurs de 

dosare și interviu on-line. 

 

Elementele cerute la dosar sunt: 

 scrisoare de motivaţie în limba română/engleză/franceză; 

 curriculum vitae în limba română/engleză/franceză; 

 certificat de competenţă lingvistică, nivel B2 (conform programului de studiu al universităţii partenere); 

NOTĂ: studenţii care nu au obţinut încă certificatul de competenţă lingvistică, sunt acceptaţi la selecţie 

fără acest certificat, în baza declarației pe proprie răspundere că vor face dovada certificatului în maximum 

o lună după selecție. După procesul de selecţie se va realiza o testare online pe portalul OLS, iar 

studenţii vor trebui să obţină punctajul necesar la acea testare (certificatul este valabil doar pentru 

mobilitateaErasmus). Studenții care dețin certificat lingvistic valabil îl vor depune la dosarul de 

candidatură; 

 fişa candidatului (se descarcă de pe site-ul Facultăţii de Studii Europene http://euro.ubbcluj.ro/relatii-

internationale/mobilitati/); 

 declaraţie pe proprie răspundere (se descarcă de pe site-ul facultății). 

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

pe care le consideraţi relevante pentru obţinerea mobilităţii de studiu. 
 pentru a putea participa la selecție, candidații 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.  

 DOAR pentru candidații masteranzi - eseu (3-5 pagini) pe o temă aleasă în funcţie de profilul destinaţiei, 

într-o limbă de circulaţie internaţională, conform programului de studiu al universităţii partenere; 

 

În cazul aplicării la mai multe mobilități (maximum 3) se depune o singură declaraţie pe proprie răspundere și 

câte o fișă de înscriere pentru fiecare mobilitate, pe care se specifică ordinea preferințelor și NUMĂRUL 

MATRICOL. La finalul selecției se poate obține o singură mobilitate.  

 

Dosarele, în format electronic, se trimit prin e-mail la adresa raluca.goia@ubbcluj.ro, până vineri, 16 aprilie 

2021, ora 12.00. În termen de 24 de ore de la primirea mesajului dvs. veți primi o confirmare de primire a 

dosarului. Sunt eligibile doar dosarele complete, cu documentele datate/semnate.  

 
 

 Pentru candidații de la nivel licență, 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 “Fenomenul de brain-drain” sau “Instituțiile UE”.  

 

 Pentru candidații masteranzi concursul va consta, pe lângă evaluarea elementelor din dosar (rezultate 

şcolare, scrisoare de motivaţie, CV, eseu), într-un interviu cu comisia de selecţie.  

 

La selecţie pot participa inclusiv studenţi care nu au cetăţenie UE, dar care sunt înmatriculaţi la Universitatea 

Babeş-Bolyai. Obligaţia studenţilor din această categorie este de a obţine viza în vederea deplasării în ţara de 

studiu.  
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Calendar: 

Etapa I 13-16 aprilie (ora 12.00) 

                       Trimiterea dosarelor de candidatură la Biroul de Cooperări Internaţionale al Facultăţii de Studii 

Europene, pe mail, d-nei. Raluca Goia, la adresa raluca.goia@ubbcluj.ro 

Etapa a II-a    19 aprilie – interviu on-line 
  21 aprilie - afișarea rezultatelor inițiale (după ora 15) 

22 aprilie – contestații (ora 12.00) 

23 aprilie – afișarea rezultatelor finale 
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