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ANUNŢĂ ORGANIZAREA SELECŢIEI PENTRU 

BURSE ERASMUS DE PLASAMENT PENTRU 
STUDENŢI 

 
ANUL UNIVERSITAR 2011-2012

FONDURI EUROPENE
 

 
CUANTUMUL BURSEI:  375 EUR/LUNĂ. 
NUMĂRUL DE BURSE FINANŢATE: 35

 
SELECŢIA CANDIDAŢILOR PENTRU BURSE 

 
Criteriile de selecţie:

 
• studenţi anul III, IV sau V(în anul universitar 2011-2012)
• performanţa şcolară;
• performanţa ştiinţifică;
• competenţele lingvistice;
• activitatea profesională extracuriculară;
• activitatea extraprofesională;
• motivaţia personală; 
 

* Toate activităţile şi realizările se referă doar la perioada studenţiei.

I. Clasamentul înaintea interviului se va calcula în funcţie de piesele conţinute 
în dosarul candidatului astfel:

 
A. Performanţa şcolară:

- media anilor de studiu încheiaţi x 10
 

B. Performanţa  ştiinţifică:
- lucrări comunicate cu rezumat publicat:

• 5 puncte/ lucrare (în ţară) pentru autor1

• 2 puncte/ lucrare (în ţară) pentru co-autor1

• 10 puncte/lucrare (în străinătate) pentru autor1, 2

• 4 puncte/lucrare (în străinătate) pentru co-autor1, 2
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- lucrări publicate in extenso:                         
• 10 puncte/lucrare (în ţară) pentru autor1

• 4 puncte/lucrare (în ţară) pentru co-autor
• 20 puncte/lucrare (în străinătate) pentru autor1

• 8 puncte/lucrare (în străinătate) pentru co-autor1
 

1 In cazurile excepţionale ale lucrarilor comunicate/publicate de mai multe ori,cu acelaşi titlu 
şi/sau conţinut acestea se vor puncta o singură dată; dacă lucrările se încadrează în categorii 
diferite, se va lua în considerare varianta cea mai valoaroasă după criteriile de mai sus.
2 De la această categorie exceptează lucrările comunicate şi publicate la manifestările organizate 
în Republica Moldova şi Ungaria sub egida forurilor naţionale din ţările respective. Aceste 
lucrari se punctează la lucrări comunicate în ţară.           

       - premii pentru lucrările ştiinţifice:    
• premiul I- 3 puncte/premiu
• premiul II- 2 puncte/premiu
• premiul III- 1 punct/premiu
• menţiune   - 0,5 puncte/premiu
 

* punctajul este acordat atât pentru autor cât şi pentru co-autor.
 

C. Competenţe lingvistice:
• (DALF, DELF, TOEFL, Cambridge, Sprachdiplom, IELTS, 

PROFEX B2, DELE etc.):
 

• 5 puncte/certificat*
 

* punctajul este acordat pentru o limba internationala cunoscută, fiind luat în considerare 
certificatul care atestă cel mai înalt grad de cunoaştere a limbii respective (i.e. în cazul în care 
dosarul conţine mai multe certificate care atestă cunoaşterea limbii engleze se vor acorda 5 
puncte dacă cel puţin unul dintre aceste certificate corespunde criteriilor, dar nu mai mult de 
atât. 
 

D. Activitate profesională extracuriculară:
• implicarea în organizarea unor manifestări ştiinţifice:

• membru în comitetul de organizare   3 puncte/manifestare
• voluntar                                            0,5 puncte/manifestare

     •   voluntariat în programe de sănătate organizate 
naţional sau organizate de asociaţiile studenţeşti   

1 punct/voluntariat
     • şcoli de vară:

• în străinătate    3 
puncte/curs

• în ţară                      2 
puncte /curs                    
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     • schimburi studenţeşti                                  1 punct/curs    
     • participarea la programul Erasmus 

             3 puncte/ participare              
     • cursuri de perfecţionare de minimum 15 ore în Tg. Mures,        

      0,5p/curs
*Nu se punctează voluntariatul efectuat în cercuri ştiinţifice sau în clinici.
 
E. Activitate extraprofesională

• Realizări cultural artistice şi sportive premiate 1 p/tip de 
realizare

 
*Se punctează maximum 3 realizări.
 

II. Interviul va avea ca scop evaluarea cunoştinţelor lingvistice şi a motivaţiei 
personale. 
 
III. Dosarele candidaţilor vor conţine:
 

− Fişa de înscriere la concursul de selecţie pentru burse Erasmus
− Curriculum Vitae în limba română
− scrisoare de motivaţie cu precizarea a maximum 2 opţiuni
− adeverinţă de la Decanat cu mediile din toţi anii universitari încheiaţi
− anexe justificative la conţinutul CV-ului (diplome, certificate, copii ale 

articolelor publicate, copii ale rezumatelor lucrărilor comunicate în cadrul 
unor congrese şi ale diplomelor de participare la aceste congrese etc.)

− copie dupa cartea/buletinul de identitate
− adresa completă a candidatului, inclusiv telefonul mobil şi adresa de e-

mail.
 

TERMENE
 

Depunerea dosarelor:
 

29.02.2012 - 19.03.2012

Interviul:
 

se va anunta ulterior

 
 
 

Dosarele se depun la sediul Departamentului pentru Relaţii Internaţionale  
(cam. 241, et. II)

 
Informaţii suplimentare puteţi obţine la adresa de e-mail: rel_int@umftgm.ro
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