
 

 

 

 

Procedură privind selecția studenților pentru mobilități Erasmus, valabilă începând cu anul 
universitar 2021-2022, aprobată în Consiliul Facultății din data de 25 ianuarie 2022 

 

I. Reguli generale 

Un student poate beneficia de mai multe mobilități Erasmus cu condiția să nu depășească în 
total 12 luni de mobilitate pentru fiecare ciclu de studiu (licență, master, doctorat). 

 

II. Înscriere și selecție 

Procedura de înscriere și selecție are loc la nivelul Facultății de Istorie și Filosofie, pe locurile 
alocate Facultății prin acordurile interinstituționale cu universitățile partenere pentru fiecare 
ciclu de studii în parte. 

Selecția pentru mobilități are loc după cum urmează: lunile aprilie-mai selecția la nivel licență, 
lunile septembrie-octombrie, după finalizarea procesului de admitere, la nivel master și 
doctorat. 

Calendarul selecției, criteriile de eligibilitate, conținutul dosarului de înscriere, componența 
comisiei se afișează pe site-ul facultății cu cel puțin două săptămâni înaintea datei stabilite 
pentru selecție. 

 

III. Criterii de eligibilitate 

Pentru a candida la concursurile de selecție în vederea obținerii unei mobilități în cadrul 
Programului Erasmus+, solicitanții trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții: 

1. să fie înmatriculați la Universitatea Babeș-Bolyai, indiferent de nivelul de studiu (licență, 
master, doctorat) și indiferent de statut (bugetat sau cu taxă); 

2. să fi absolvit cel puțin un an de studiu în momentul începerii mobilității (se aplică numai în 
cazul nivelului licență); 

3. să dețină un certificat/atestat de competență lingvistică într-o limbă de circulație 
internațională sau în limba în care se predau cursurile la universitatea parteneră pentru care 
candidează (nivel minim B2), eliberat de o instituție acreditată. Certificatul de competență 
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lingvistică nu poate fi mai vechi de doi ani (calculați la data desfășurării selecției); sunt 
exceptați de la această condiție studenții de la linia de studiu maghiară care pleacă în 
mobilitate la universități din Ungaria. În cazul în care situația pandemică se va prelungi, se vor 
accepta în continuare testările pe portalul OLS. Lista certificatelor/atestatelor lingvistice 
acceptate: 
https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/files/invatamant/Anexa_1_Certificate_%C8%99i_atesta
te_lingvistice_acceptate_2022_13.12.2021.pdf 

4. să fie integraliști după ultima sesiune de examene, iar media semestrială (sau media de 
admitere, după caz) să fie cel puțin 8,00 (opt);  

5. pentru studenții masteranzi sau doctoranzi: depunerea unui proiect de cercetare. 

 

IV. Dosarul de înscriere – acte necesare 

Elementele cerute la dosar sunt: 

1. fișa candidatului – fișă tip, se descarcă de pe site-ul facultății sau al CCI; 

2. declarație pe proprie răspundere – fișă tip, se descarcă de pe site-ul facultății sau al CCI; 

3. Curriculum Vitae în limba română sau engleză – model european; 

4. certificat de competență lingvistică pentru limba în care se studiază la universitatea 
parteneră, eliberat de o instituție acreditată, nu mai vechi de doi ani (calculați de la data 
selecției);  

5. scrisoare de motivație către comisia de selecție a Facultății de Istorie și Filosofie redactată 
într-o limbă de circulație internațională sau în limba în care se predau cursurile la 
universitatea parteneră pentru care se candidează; 

6. pentru masteranzi și doctoranzi: proiect de cercetare într-o limbă de circulație 
internațională; 

7. fotocopii diplome care să ateste activități extra-școlare, voluntariat, activități de cercetare. 

 

V. Comisia de selecție 

Comisia de selecție este organizată la nivelul facultății și este făcută publică pe site-ul acesteia. 
Comisia trebuie să includă minimum trei membri și un membru extern facultății, care poate 
proveni fie din cadrul altei facultăți, fie din cadrul CCI sau reprezentant al studenților. 

 

 



 

VI. Procesul de selecție, afișarea rezultatelor și contestații 

Procesul de selecție are două componente: verificarea elementelor depuse la dosar și 
interviul. 

După verificarea dosarelor de către reprezentatul administrativ Erasmus al facultății, acestea 
se trimit membrilor comisiei spre analiză, care stabilesc apoi data interviului. În funcție de 
situația existentă, interviul se poate desfășura față-în-față sau online, pe platforma MS Teams. 

Criterii de apreciere ale scrisorii de motivație/proiectului de cercetare: 

- Calitatea științifică a propunerii; 
- Capacitatea de a prezenta în mod structurat, clar, complet, cu date relevante importanța 

mobilității pentru parcursul academic; 
- Familiarizarea cu programul academic și cursurile oferite de universitatea parteneră și 

motivația alegerii unui anumit program/a anumitor cursuri  
- Exprimarea în mod clar a așteptărilor, intereselor academice pentru programul oferit de 

universitatea parteneră; 
- Coerența logică a exprimării, construcția explicită a ideilor; 
- Corectitudinea exprimării (formulare corectă, respectarea ortografiei, punctuației) 

 

Rezultatele selecției se fac publice pe site-ul facultății în 24 de ore de la finalizarea interviului. 

Contestațiile se trimit pe e-mailul facultății în termen de 48 de ore și pot viza doar procedura. 

 

Prezenta procedură a fost aprobată în Consiliul Facultății din data de 25. 01.2022 


