Program ERASMUS
2014-2015

BENEFICIILE CALITĂŢII DE "STUDENT ERASMUS"
perioada de studiu în străinătate (între 3 luni şi un an academic) se consideră parte integrantă
a programului de studiu din universitatea de origine şi se înscrie în Foaia Matricolă ce însoţeşte
Diploma finală;
studentul beneficiază de recunoaşterea academică a perioadei de studiu încheiate la
universitatea parteneră precum şi a rezultatelor obţinute la examene şi alte forme de verificare;
studentul ERASMUS este scutit de plata taxelor de şcolarizare la universitatea parteneră;
studenţii bursieri în universitatea de origine vor continua să primească bursa naţională pe
parcursul perioadei de studiu ca student ERASMUS la universitatea parteneră.
ELIGIBILITATE
Pentru a putea participa la concursul de selecţie, candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:
fie înmatriculaţi la Universitatea Babeş-Bolyai pentru studii nivel licenţă (L), masterat (M)
sau programe doctorale (D), indiferent de statut bugetat sau cu taxă
să fi absolvit cel puţin anul I de studii pentru nivelul licenţă
să fie integraliști după ultima sesiune
să dețină un certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională sau
în limba în care se predau cursurile la universitatea la care candidează.
CARACTERUL DE SUPLIMENT FINANCIAR LA BURSĂ
Trebuie subliniat că unul dintre principiile Programului ERASMUS este complementaritatea
surselor de finanţare. Grantul ERASMUS reprezintă, de fapt, un supliment care se poate
adăuga bursei naţionale a studentului selectat. Acest suport financiar este destinat acoperirii
parţiale a cheltuielilor pe care le implică perioada de studiu în străinătarte şi nu poate, sub nici
o formă, să acopere toate cheltuielile legate de activitatea normală de studiu în instituţia
respectivă.
Durata mobilităţilor, data începerii şi conţinutul programului de studiu în cadrul
schimburilor studenţeşti vor fi stabilite de către cadrele didactice responsabile în funcţie de
calendarul şi structura academică precum şi de condiţiile de schimb prevăzute în acordurile
bilaterale de cooperare ERASMUS.
PLASAMENTE STUDENŢEŞTI
Un plasament este o perioadă de timp petrecută într-o întreprindere sau organizaţie din altă ţară
participantă, cu intenţia de a ajuta beneficiarii să se adapteze cerinţelor pieţii de muncă
comunitare, să dobândească aptitudini specifice şi să-şi îmbunătăţească cunoaşterea culturii
economice şi sociale a ţării implicate, în scopul acumulării de experientă în muncă.
Organizaţiile gazdă pentru plasamentele studenteşti pot fi întreprinderi, centre de formare,
centre de cercetare şi alte organizaţii.
Caracteristicile plasamentelor individuale sunt:

trebuie asigurată recunoaşterea academică completă, de către instituţia de învăţământ superior
de origine pentru perioada petrecută în străinătate;
trebuie să i se asigure studentului un contract de studiu (Learning Agreement) referitor la
programul perioadei de plasament; acest acord trebuie aprobat de către instituţia de învăţământ
superior de origine şi de către organizaţia gazdă.
plasamentul se face în baza unui contract aprobat de către instituţia de învăţământ superior de
origine, organizaţia gazdă şi de beneficiar.
INSCRIEREA LA CONCURSUL DE SELECŢIE
Conţinutul dosarului:
Fişa candidatului
Declaraţie tip
Fișa candidatului și declarația tip se găsesc la Oficiul Erasmus al Facultății, et III, Sala 302 sau
la Centrul de Cooperări Internaționale al UBB, str. Avram Iancu nr.68
Scrisoare de motivaţie, redactată, în funcție de universitatea pentru care optează candidatul,
în limba în care se va studia la instituția parteneră (engleză, franceză, germană, ...)
Curriculum Vitae, model european
Adeverinţă de note - este suficientă specificarea mediei notelor obtinute pe semestrele
parcurse / foaie matricolă. Studentii din anul I, nivel licență, vor prezenta adeverinta cu media
notelor din sesiunea de iarna
Certificat de compentenţă lingvistică – pentru limba în care se va studia la universitatea
parteneră (sunt acceptate certificatele lingvistice eliberate de Centrul Lingua, Alpha sau
certificatele internaționale , Toefl, Cambridge, DELF/DALF, DELE, etc.) – această cerință nu
se aplică studenților sau absolvenților de la Facultatea de Litere
Schiță de proiect ( 1-2 pagini, tematica proiectului la liberă alegere)
Fotocopii diplome care să ateste activități extrașcolare, voluntariat, activități de cercetare.
Scrisoare de motivație, CV-ul, schița de proiect vor fi redactate în limba în care se va studia la
universitatea parterneră.
Dosarele de candidatură se depun la Biroul SOCRATES, sediul Facultăţii, Bd. 21 Decembrie
1989 nr. 128-130,
(responsabil ERASMUS – ing.sist. Rodica Şerban - rserban@socasis.ubbcluj.ro)
CRITERII DE SELECŢIE

Concursul urmează să verifice şi să confirme:
a.) stăpânirea limbii în care se va studia (exprimare scrisă şi orală, de specialitate),
corespunzător cel puţin nivelului “BINE” – condiţie prealabilă
b.) un nivel de cunoştinţe de specialitate, corespunzător şi adaptat exigenţelor universităţii
gazdă
c.) capacitatea de a folosi cunoştinţele şi de a efectua muncă de cercetare.

 Concursul va cuprinde următoarele probe:
a.) Evaluarea elementelor din dosar (rezultate şcolare, scrisoare de motivaţie, CV)
b.) interviu și prezentarea schiței de proiect
Probele se vor desfăşura în limba de studiu a universităţii primitoare.
 Comisia de concurs va cuprinde 3 membri.
 Candidaţii admişi fără loc sunt consideraţi, în ordinea notelor, rezerve. In cazul
necompletării locurilor disponibile, se va organiza, în timp util, un nou concurs de selecţie.
 Pentru bursele nivel master şi doctoral, selecţia candidaţilor se va desfăşura după examenele
de admitere 2014.
Comisiile de examinare, domeniile de studii, respectiv informaţiile despre data şi locul selecţiei
vor fi anunţate în timp util
TERMENUL LIMITĂ DE DEPUNERE A DOSARELOR: 16 MAI 2014

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Informaţii suplimentare despre demersurile necesare înainte de plecare, respectiv după
întoarcerea din mobilitate, le găsiţi pe pagina informativă a Oficiului ERASMUS al UBB:
- pentru studenţi - http://www.cci.ubbcluj.ro/index.php?pag=outgoingstudents
- pentru cadre didactice - http://www.cci.ubbcluj.ro/index.php?pag=outgoingteaching
PERSOANĂ DE CONTACT
Responsabil ERASMUS – ing. Rodica Şerban rserban@socasis.ubbcluj.ro
Biroul ERASMUS, Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 128-130, et III, Sala 302

Lista universităţilor partenere – an universitar 2014-2015
Nume universitate

Nr.
mobilități

Durata
nr.luni

Nivel

Domeniu studiu

Limba de studiu

3
8

4
4

L, M
L, M

Stiinte Sociale
Stiinte Sociale

maghiara, engleza
maghiara

http://www.elte.hu
http://www.kth.bme.hu

6
1+1

4
4

L, D
M

Stiinte Sociale

maghiara

http://www.uni-corvunus.hu

2

4

L, M

Stiinte Sociale

engleza

http://www.sggw.waw.pl

4

4

L, M

Stiinte Sociale

italiana

http:/www.sociologia.uniroma1.it

2
3
2+2
1+1
2

4
4
4
4
4

L
L, M
L
L, M
L, M, D

Stiinte Sociale
Stiinte Sociale
Stiinte Sociale
Stiinte Sociale
Stiinte Sociale

germana, engleza
germana, engleza
engleza
portugheza, engleza
engleza

http://www.efh-darmstadt.de
http://www.fh-nordhausen.de
http://www.viauc.com
http://www.ufp.pt/
http://fss.osu.eu/

Lund University, Suedia
Université de Nantes, Franta
Université Lumière Lyon2, Franta

1
3
4

4
4
4

L, M
L, M
L

Sociologie
Sociologie
Sociologie

engleza
franceza
franceza

http://www.lu.se
http://www.univ-nantes.fr
http://www.univ-lyon2.fr

Universität Wien, Austria
HafenCity Universitat Hamburg, Germania
Universitat Dusiburg-Essen, Germania
Martin Luther Universitat Halle, Germania
Charles University in Prague, Cehia

2
1
2
3
3

4
4
4
4
4

L
L, M, D
L, M
L, M
L, M, D

germana, engleza
germana, engleza
germana engleza
germana

http://www.univie.ac.at
www.hcu-hamburg.de
http://www.uni-duisburg-essen.de
http://www.uni-halle.de/
www.cuni.cz

Nicolaus Copernicus University Torun, Polonia

3
2

4
4

L,M,D
L, M, D

Sociologie
Sociologie
Sociologie
Sociologie
Sociologie,
Demografie
Sociologie
Sociologie

engleza
maghiara, engleza

http://www.umk.pl/en

2
1
1
2
1
1
1
2

4
4
4
4
4
4
4
4

L
L
L, M
L
L, M
L, M
L
M

Asistenta Sociala
Asistenta Sociala
Asistenta Sociala
Asistenta Sociala
Asistenta Sociala

franceza
franceza
germana, engleza
germana
germana

Asistenta Sociala
Asistenta Sociala
Asistenta Sociala

germana, engleza
germana
portugheza, engleza

http://www.estes.edu
http://www.irts-poitou-charentes.org/
http://www.fh-campuswien.ac.at
http://www.ostfalia.de
http://web.fh-merseburg.de
http://www.ehs-dresden.de/
http://english.kh-freiburg.de
http://www.uminho.pt

STIINTE SOCIALE
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapesta, Ungaria
University of Technology and Economics, Budapesta, Ungaria
Corvinus University of Budapest, Ungaria
University of Life Science Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskigo,
Warszaw, Polonia
Universita degli Studi di Roma La Sapienza, Italia
Evagenlische Fachhochschule Darmstadt, Germania
University of Applied Sciences Nordhausen, Germania
VIA University College, Riskov, Danemarca
Universidade Fernando Pessoa, Porto, Portugalia
University of Ostrava, Cehoslovacia

SOCIOLOGIE

Pazmany Peter Katholic University, Budapesta, Ungaria

engleza

https://btk.ppke.hu

ASISTENTA SOCIALA
Ecole Superieure en Travail Educatif et Social, Strasbourg, Franta
Institut Regional du Travail Social Poitou-Charentes, Poitiers, Franta
University of Applied Sciences, Wien, Austria
Hochschule Braunschweig / Wolfenbüttel, Ostfalia, Germania
Fachhschule Merseburg, Germania
Evanghelische Hochschule Dresda, Germania
Katolische Fachhoschule Freiburg, Germania
Universidade do Minho, Braga, Portugalia

Faculty of Economics, Agriculture and Health Studies, Godollo, Ungaria

2

4

L

Hochschule Coburg, Germania
Universidad Complutense de Madrid, Spania
University College UCC, Kopenhaga, Danemarca
Freie Universitat Berlin, Germania

2
2
1
4

4
4
4
4

L
L, M
L
M

Asistenta Sociala
Asistenta Sociala
Asistenta Sociala
Asistenta Sociala
Master - Copii

maghiara
germana
spaniola
engleza
engleza, germana

Legenda:
Domeniu de studiu "Stiinte sociale" include subdomeniile Sociologie, Antropologie, Resurse umane și Asistență Socială
L - Nivel licenţă, M – Nivel Master, D - Nivel doctoral

Data afisarii: 30 aprilie 2014

http://www.sziu.hu
http://hs-coburg.de
http://www.ucm.es
https://ucc.dk
http://www.fu-berlin.de

