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Facultatea de Fizica anunta concursul pentru selectia
mobilitatilor ERASMUS +
-pentru anul academic 2016-2017
-pentru realocarea lunilor nerealizate in anul academic 2015-2016;
Conditii pentru participare la mobilitati ERASMUS +
Solicitanţii trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii:
–Bolyai, indiferent de nivelul de studiu
(licenţă, master, doctorat) şi indiferent de statut („bugetat” sau „cu taxă”);
în cazul nivelului licenţă);
de competenţă lingvistică într‐o limbă de circulaţie internaţională
sau în limba în care se predau cursurile la universitatea parteneră pentru care candidează;
condiţii suplimentare stabilite de Facultatea de Fizica:
- Media obtinuta in ultimul an de studii absolvit (criteriu de departajare);
- Activitatea de cercetare: să facă dovada ca au inceput o activitate de cercetare
(au o temă clară in care se descriu activitatile desfasurate, au un articol publicat
sau in curs de publicare; -se va prezenta un draft sau lucrarea in cadrul dosarului);

Dosarele de candidatură terbuie să contină:
Conform http://www.cci.ubbcluj.ro/erasmus/erasmus.php
1. fişa candidatului
2. declaraţie tip
3. Curriculum Vitae format EuroPASS, English,
4. scrisoare de motivaţie (un document liber, semnat de candidat, in care se va preciza:
motivul alegerii destinatiei solicitate, conform planului de studii; dovada ca s-a studiat
temeinic informatia disponibila despre institutia vizata; activitaea de cercetare (dupa caz,
descrierea activitatii desfasurate sau planificate,
5. certificat de competenţă lingvistică (copie legalizată),
6. adeverinţă sau extras din Foaia Matricolă a ultimului an de studiu, precum şi rezultatele
de la ultima sesiune de examene,
7. alte documente ( o descriere a activitatii de cercetare SAU un articol publicat SAU in
curs de publicare; -se va prezenta un draft sau lucrarea in cadrul dosarului);
Dosarele se depun la Secretariatul Facultatii, conform orarului, termen limita: 29.04.2016.
Note:
data de 10 mai 2016, ora 10, sala 204.
- se poate candida doar pentru nivelul de studiu la care sunteţi înmatriculat.
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lități Erasmus cu condiția să nu
depășească în total 12 luni de mobilitate pentru fiecare ciclu de studiu (licență, master sau
doctorat);
..........................

OFERTA PENTRU ANUL ACADEMIC 2016-2017
14 luni pentru mobilitatile de studiu (licenta+masterat+doctorat)

OFERTA SUPLIMENTARA, PENTRU LUNILE NEREALIZATE IN
CADRUL ANULUI ACADEMIC 2015-2016
18 luni mobilitati de plasament (practica)

Perioada de depunere a dosarelor: 18-29 aprilie 2016,
(Secretariat, conform orarului)

Comisia de selectie:

Presedinte,

Prof. Dr. Aurel Pop

Membri:

Responsabil ERASMUS, Facultatea de Fizica, Dr. Simona Cinta Pinzaru,
Delegat CCI: Oana Cozmuta

