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Concursul de selecţie a studenților FAU pentru mobilităţi Erasmus+ de studiu și de plasament, în 

vara 2022 și în anul universitar 2022-2023 se va desfășura conform următorului calendar: 

 

Miercuri 9 martie 2022 ora 9.00 este termenul până la care candidații vor încărca dosarele 

de participare la concurs, pe platforma Teams, pe Team-ul dedicat concursului - Concurs Erasmus 
FAU martie 2022. Accesul candidaților pe Team se face pe baza codului cjrzkwb folosind adresa 
instituțională de tipul @student.utcluj.ro. Odată accesat Team-ul, studenții vor încărca dosarul de 
concurs, ca răspuns la Assignment-ul creat în acest scop. 
 

Luni 14 și marți 15 martie 2022, începând cu ora 15.00 se vor desfășura interviurile de 

selecție a candidaților, online, pe platforma Teams. Interviul cu comisia de selecție va dura c. 5 
minute pentru fiecare candidat, conform programării care va fi postată pe Team, ulterior 
înscrierilor. 

 
• Selecţia candidaţilor se va face conform Regulamentului privind mobilităţile studenţeşti în cadrul 
programelor comunitare și Procedurii Operaționale pentru Mobilitatile Studențești în Cadrul 
Programului Erasmus+: 
http://bri.utcluj.ro/docbpc_cj/docbpccj123.pdf  și  
http://bri.utcluj.ro/docbpc_cj/docbpccj158.pdf 
 
Se scot la concurs următoarele mobilități: 

- 35 mobilități de studiu în anul universitar 2022-2023; se atașează lista destinațiilor eligibile, 
cu anii de studiu în care pot avea loc mobilitățile și numărul de locuri disponibile 

- 10 mobilități de plasament în anul universitar 2022-2023 
- 10 mobilități de plasament în vara anului 2022 

 
• Lista mobilităților disponibile poate fi consultată on-line la următoarea adresă: 
https://fau.utcluj.ro/erasmus.html 
 
• Pentru mobilitățile de studiu se poate aplica fie pentru un singur semestru (I sau II) fie pentru 
ambele semestre (a se verifica lista cu destinații).  Pentru cei care aplică inițial pentru o mobilitate 
în sem I, există și posibilitatea prelungirii în sem II. 
 

http://bri.utcluj.ro/docbpc_cj/docbpccj123.pdf
http://bri.utcluj.ro/docbpc_cj/docbpccj158.pdf
https://fau.utcluj.ro/erasmus.html


• Menționăm că FAU nu poate garanta finanțarea și validitatea mobilităților atribuite prin concurs. 
Odată selectați în cadrul facultății, studenții trebuie să aplice în calitate de student Erasmus la 
universitățile partenere. Mobilitățile devin ferme abia în urma încheierii acordului financiar între 
student și UTCN, la Biroul Erasmus+ de la rectoratul UTCN. FAU nu poate răspunde de eventualele 
modificări survenite în timpul sau după concursul Erasmus în ceea ce privește programele de 
mobilități ale instituțiilor partenere sau în ceea ce privește posibilitățile de finanțare. 
 
• Mobilitățile de plasament durează minim două luni și maxim șase luni. Se poate aplica la birouri 
de arhitectură din UE, identificate de către candidați. Sunt eligibili studenții din anul II, III, IV și V. 
Obținerea unei mobilități de plasament nu implică recunoașterea automată a disciplinei de practică 
din anul de studiu curent, această activitate fiind evaluată de către responsabilii disciplinelor 
respective. Studenții din anul V pot candida pentru mobilități de plasament care să cumuleze 
perioada de practică a anului V (vara 2022) cu cea a anului VI, sau pot opta doar pentru una din cele 
două perioade. Candidații la mobilități de plasament trebuie să prezinte, în afara documentelor 
cerute pentru mobilitățile de studiu, un acord scris din partea biroului de arhitectură care le acceptă 
stagiul (cu semnătura și ștampila biroului, în copie).  
 
Studenții care candidează pentru plasament și nu au primit la data concursului acceptul din partea 
biroului de arhitectură, pot să își trimită totuși candidatura, incluzând scrisoarea/email-ul prin care 
au contactat biroul/birourile. Urmează să analizăm, în funcție de numărul și situația aplicațiilor 
primite la termen dacă și ce fel de amânări sunt oportune. 
 
• Dosarul de concurs se întocmește conform regulamentului menţionat mai sus (cap.II, art. 17), 
cuprinzând obligatoriu următoarele documente: 

- Formular de înscriere în concurs cu precizarea opțiunilor (atașat- în două variante: pentru 
studiu sau pentru plasament); se completează de către fiecare candidat, precizându-se 
maxim trei opțiuni, în ordinea preferințelor (cap. I, art.12) și semestrul sau semestrele 
pentru care se aplică;  

- Scrisoare de intenție (redactată în limba străină pentru prima opțiune); 
- Curriculum vitae  (tehnoredactat în limba străină pentru prima opțiune, în format Europass), 

care să evidențieze activitatea candidatului în cadrul FAU (și opțional activități 
extracuriculare); 

- Proiect de studii/practică (tehnoredactat în limba străină pentru prima opțiune) în care să 
se detalieze obiectivele de studii și profesionale prevăzute pe durata mobilității (c.1 pag); 

- Atestatul de competență lingvistică - acesta poate fi eliberat de orice instituție acreditată în 
acest sens, cu condiția să nu fie expirat și să conțină calificative conform CEFR (Common 
European Framework of Reference for Languages). Pentru obținerea certificatelor de 
competență lingvistică în cadrul UTCN se va contacta Departamentul de Limbi Moderne și 
Comunicare, https://lmc.utcluj.ro/ 

- Tabel Excel cu date personale - candidații vor completa și tabelul Excel atașat, pe care îl vor 
trimite tot în format editabil Excel. 
 

Toate documentele vor fi: 
- denumite conform formatului: NUME_PRENUME_Denumire Document 
- datate și semnate de către candidați (cu excepția atestatelor de limbă) 
- salvate în format PDF – posibil și un singur document (excepție: tabelul Excel) 

 

• La data concursului, candidaţii trebuie să fie integralişti şi să aibă media generală minim 7,00. 
Metoda de calcul a mediilor anuale este aceeași ca și în cazul burselor de studii (cap.II, art.18, 
p.d). Mediile anuale vor fi solicitate de către biroul Erasmus de la Secretariatul FAU, cu excepția 
doctoranzilor, care vor include în dosar copia actelor de absolvire cu media generală a anilor de 

https://lmc.utcluj.ro/


studii. Doctoranzii trebuie să includă în dosarul de concurs și un atestat al faptului că la 
momentul concursului sunt integraliști din punctul de vedere al obligațiilor față de Școala 
doctorală. 

 

• Media de concurs a candidaților se calculează, conform Regulamentului UTCN privind 
mobilităţile studenţeşti în cadrul programelor comunitare, astfel: 
40% Rezultate profesionale (media cumulată a anilor de studiu)  
30% Rezultatul testului de competență lingvistică (la calculul mediei de concurs se 
consideră nota atestatului corespunzător primei opțiuni; în cazul în care pentru cea de a doua 
și/sau a treia opțiune se cere altă limbă, se va include în dosar și atestatul respectiv, chiar dacă 
acesta nu se va lua în calcul la media de concurs) 
30% Nota obținută la interviul de selecție 

 
• În cadrul celor șase ani de studiu, studenții FAU pot beneficia de două mobilități de studiu și două 
de plasament cu un cumul total de maxim de 24 luni. 
 
• Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați doar la adresa 

erasmus.fau@arch.utcluj.ro, sau pe Team-ul dedicat concursului. Pentru o bună coordonare și 

pentru a evita pierderea mesajelor dvs. vă rugăm insistent ca pentru probleme legate de programul 

Erasmus să nu ne scrieți pe adresele personale și nici pe chat-ul individual din Teams. 

De asemenea, pentru corespondența cu biroul Erasmus și cu partenerii din străinătate vă rugăm să 
folosiți doar adresele dumneavoastră de e-mail de tipul @student.utcluj.ro 
 
 
 
Vă dorim succes! 
 
 
02 februarie 2022 
 
Decan 
Conf. dr. arh. Șerban Țigănaș  
 
Responsabili Erasmus FAU       
Conf. dr. arh. Cristina Purcar       
Asist. dr. arh. Laura Patachi 
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