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CRITERII DE SELECTIE
aplicabile candidatilor care solicita burse Erasmus
in anul universitar 2017 - 2018
Cu ocazia interviului din data de 3 aprilie 2017, organizat în vederea selecției candidaților care
și-au depus dosarele pentru participarea la o mobilitate Erasmus+ în anul universitar 2017 – 2018, comisia
de interviu a stabilit următoarele criterii de selecție/departajare a candidaților:
1.
Compatibilitatea curriculară (criteriu eliminatoriu). Pentru ca un student să poată participa la o
mobilitate de studiu trebuie să prezinte cele două planuri de învățământ (al universității de origine și al
universității gazdă) din care să reiasă că planurile de invățământ sunt compatibile în procent de cel puțin
80%.
2.
Media studenților din anul de studiu anterior. Media minimă acceptată este 8 (opt). În cazul în care
doi candidați au aceeași medie, se va aplica un criteriu de departajare reprezentat de media candidatului după
sesiunea din iarnă* (an universitar 2016 – 2017).
3.
Competența lingvistică. Nivelul minim impus este B2.
4.
Numărul de participări la mobilitate.
5.
Finanțare. În cazul în care universitatea nu va primi fonduri suficiente de la Agenția Națională,
pentru a acoperi perioada integrală de mobilitate pentru toți participanții, vor fi finanțați prioritar candidații
care participă pentru prima dată la acest program, restul candidaților având posibilitatea de a participa cu
statut de ”ZERO GRANT STUDENT” (cu condiția îndeplinirii tuturor criteriilor de selecție de mai sus).
* La media obținută în sesiunea de iarnă se iau în calcul TOATE notele obținute, inclusiv cele
obținute la examenele de restanță și la reexaminări.
Pentru criteriile de selecție 2-4 se vor acorda punctaje conform Anexei 1.

S. L. Dr. Mihai Gafencu
Coordonator Institutional Erasmus

Anexa 1.

NUME/PRENUME CANDIDAT______________________________________________________
CRITERII DE SELECȚIE APLICABILE TUTUROR CANDIDAȚILOR
Criteriul de selecţie
Punctaj

Compatibilitate curriculă (criteriu
eliminatoriu)

Număr de
puncte acordat
(se completează
de către
comisie)

OBSERVAȚII

DA

NU
*Media din anul de studiu anterior
- 8 – 8,49

5

-

8,50 – 9,00

10

-

9,00 – 9,49

15

-

9,50 - 10

20

Competența lingvistică
- Limbă maternă
- Certificat de limbă eliberat de
Universitatea de Medicină și
Farmacie Victor Babes Timisoara
- Certificat de limbă eliberat de
Universitatea de Vest
- **Certificat
internațional
de
competență lingvistică
Numărul de participări la programul
Erasmus+ (același tip de mobilitate)
- Prima participare
-

A doua participare

5
10
15
20

20
10

TOTAL
* La media obținută în sesiunea de iarnă se iau în calcul TOATE notele obținute, inclusiv cele obținute la
examenele de restanță și la reexaminări.

**Vă rugăm consultați Anexa 2 care conține certificatele internaționale de limbă recunoscute de comisie,
precum și punctajele minimale obligatorii

Anexa 2.

Limba de studiu
Certificate de competenţă lingvistică acceptate (nivel minim B2)
Cambridge ESOL certificates:
Engleză
- FCE / First Certificate in English
- CAE / Cambridge Advanced in English
- CPE / Cambridge Proficiency in English
Certificates issued by Michigan University:
- ECCE / Examination for the Certificate of Competency in English
- ECPE / Examination for the Certificate of Proficiency in English
IELTS certificate:
- minim 6 / „competent user”
Certificate TOEFL:
- TOEFL iBT (cu următoarele punctaje minime: 21 ascultat, 22 citit, 23
vorbit, 21 scris)
- TOEIC (cu următoarele punctaje minime: 400 ascultat, 385 citit, 160
vorbit,150 citit)
DELF
Franceză
DALF
TCF
Sprachdiplom Zweite Stuffe
Germană

