Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Facultatea de Arhitectură și Urbanism

PRECIZĂRI CONCURS ERASMUS
Depunere aplicații și interviuri ON-LINE
Pentru a putea menține calendarul stabilit al selecției pentru mobilitățile Erasmus, vom
organiza on-line atât etapa de depunere a dosarelor de concurs cât și interviurile de
selecție. Eventualele amânări ar risca să creeze întârzieri față de termenele de nominalizare
și aplicație ale universităților partener.
1. TRIMITERE APLICAȚII
Termenul limită de primire a documentelor de concurs rămâne miercuri 18 martie 2020,
ora 12.00. Candidații vor trimite documentele de concurs prin email, la adresa
erasmus.fau@arch.utcluj.ro
Documentele necesare aplicației sunt cele precizate în anunțul inițial al concursului:
https://fau.utcluj.ro/files/documents/Anunt%20Erasmus%2020202021/AnuntConcursSelectieERASMUS-pt-2020-2021.pdf
Toate documentele vor fi datate și semnate de către candidat (cu excepția desigur a
atestatelor de limbă) și denumite conform formatului:
NUME_PRENUME_DenumireDocument
Pentru primul document cerut, „Formularul de înscriere în concurs cu precizarea
opțiunilor”, vă trimitem atașate două formulare-tip, pentru mobilități de studii, respectiv de
plasament, de completat, semnat și salvat PDF.
În plus față de documentele cerute inițial, candidații vor complete și tabelul Excell atașat,
pe care ni-l vor trimite tot în format editabil Excell. Cu excepția tabelului Excell, toate
documentele vor fi în format PDF (posibil și un singur document PDF).
2. INTERVIURI
Interviurile rămân programate pentru miercuri, 25 martie 2020, începând cu ora 9. După
etapa de primire a candidaturilor vom putea realiza și afișa o programare a interviurilor.
Intenționăm să derulăm interviurile prin Skype. Candidații sunt rugați să aibă instalată
aplicația, urmând să transmitem adresa Skype pe care vor trebui să o contacteze în 25
martie, la ora stabilită.
Studenții care candidează pentru plasament și nu au primit încă o scrisoare de acceptare
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.
Dorim succes tuturor candidaților!
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