Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Facultatea de Arhitectură şi Urbanism

CONCURS ERASMUS+
• Concursul de selecţie (depunere dosar și interviu) a candidaţilor FAU la mobilităţi
Erasmus+ de studiu și de plasament, pentru anul universitar 2018-2019 și vara lui 2018
va avea loc

miercuri 21 martie 2018, ora 09.00
în sala de ședințe a decanatului (et. I)
• Sesiune preliminară de informare, întrebări și răspunsuri: joi 08 martie, ora 18.00,
amfiteatrul A3.
• Selecţia candidaţilor se va face conform Regulamentului privind mobilităţile studenţeşti
în cadrul programelor comunitare: http://bri.utcluj.ro/docbpc_cj/docbpccj123.pdf
Se scot la concurs următoarele mobilități:
- 35 mobilități de studiu în anul universitar 2018-2019; se atașează lista
destinațiilor posibile, cu anul în care pot avea loc mobilitățile și numărul de locuri
disponibile
- 10 mobilități de plasament în anul universitar 2018-2019
- 10 mobilități de plasament în vara anului 2018
• Toate mobilitățile de studiu scoase la concurs sunt de un semestru; în funcție de
fondurile disponibile, se vor putea face prelungiri la sfârșitul semestrului I. Menționăm că
FAU nu poate garanta finanțarea și validitatea mobilităților atribuite prin concurs.
Mobilitățile devin ferme prin încheierea contractului financiar între student și UTCN, la
Biroul Erasmus+ de la Rectorat. FAU nu poate răspunde de eventualele modificări
survenite în timpul sau după concursul Erasmus în programele de mobilități ale
instituțiilor partenere sau în ceea ce privește posibilitățile de finanțare ale UTCN.
• Mobilitățile de plasament durează minim două luni și maxim șase luni și se adresează
doar studenților din anul V. Aceștia pot candida pentru mobilități de plasament care să
cumuleze perioada de practică a anului V (vara 2018) cu cea a anului VI (primele 10
săptămâni din anul universitar 2018-2019), 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). Atașăm
câteva oportunități de practică primite de la birouri de arhitectură din străinătate.

• Candidaţii se vor prezenta la concurs având asupra lor dosarul de concurs, întocmit
conform regulamentului menţionat mai sus (cap.II, art. 17), cuprinzând obligatoriu
următoarele documente:
- Formular/cerere de înscriere în concurs cu precizarea opțiunilor;
cererea se redactează liber de către fiecare candidat, precizându-se maxim trei
opțiuni, în ordinea preferințelor (cap. I, art.12);
- Scrisoare de intenție (redactată în limba străină în care se vor efectua studiile);
- Curriculum vitae (tehnoredactat în limba străină în care se vor efectua studiile,
în format Europass);
- Proiect de studii/practică (tehnoredactat în limba străină în care se vor
efectua studiile) în care să se detalieze obiectivele de studii și profesionale
prevăzute pe durata mobilității (1-2 pagini);
- 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).
Pe
site-ul
Departamentului
de
Limbi
Moderne,
http://www.lmc.utcluj.ro, la Anunțuri, găsiți planificarea testărilor din UTCN.
•

Dosarele de concurs se depun la data concursului, la ora 09h00. Studenții
al căror dosar este complet vor intra la interviu începând cu ora 10h00, în ordinea
descrescătoare a anilor de studiu, iar în cadrul anului în ordine alfabetică. Pot
participa la selecție studenții anilor II, III, IV, V și doctoranzii FAU. Studenții
anului V pot aplica doar pentru mobilități de plasament, în vara lui 2018 și/sau în
perioada de practică a anului VI.

•

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 coordonator de
la Secretariatul FAU, cu excepția doctoranzilor, care vor include în dosar copia
actelor de absolvire cu media generală a anilor de 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 astfel:
40%
Rezultate profesionale (media cumulată a anilor de studiu)
30%
Rezultatul testului de competență lingvistică
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 maxim de 24 luni, din care maxim trei
semestre mobilități de studiu și maxim 6 luni mobilități de plasament.
23 ianuarie 2018
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