
 

UNIVERSITATEA  ALEXANDRU IOAN CUZA  

FACULTATEA DE LITERE  

 

PROCES VERBAL 

Programul SEE 2018-2019 

Selecţie stagii studenţeşti de practică  

 

Încheiat astăzi, 25.05.2018, cu privire la desfăşurarea şi rezultatele obţinute în urma selecţiei candidaţilor pentru programul SEE în anul academic 

2018-2019. 

 

Au fost invitaţi să beneficieze de acest program studenţii din anii I, II, III licenta si I, II masterat. Selecţia a fost anunţată la Biroul Erasmus+ în 

data de 03.05.2018. Afişarea criteriilor de eligibilitate, a condiţiilor de selecţie şi a acordurilor bilaterale în vigoare s-a făcut în data de 09.05.2018 la 

Secretariatul Facultăţii de Litere (la avizier) şi pe site-ul Facultăţii de Litere. Perioada de depunere a dosarelor a fost de la 10.05.2018 până la 23.05.2018,  

iar interviul a avut loc în data de 24.05.2018. Rezultatele au fost centralizate şi afişate în data de 25.05.2018. Perioada de depunere a contestațiilor a fost de 

la 25.05.2018 până la 30.05.2018. Afișarea rezultatelor finale, după soluționarea contestațiilor, va avea loc în data de 30.05.2018. 

 

Întâlnirea informativă cu studenţii interesaţi a avut loc pe data de 14.05.2018, ora 13, la Catedra de franceză. Întâlnirea informativă cu studenţii 

selectaţi va avea loc pe data de 29.05.2018, ora 13, la Catedra de franceză. 

 

Criteriile de selecţie şi repartizare au fost următoarele:  

a) rezultatele academice - 20% din punctaj;  

b) scrisoare de motivație - 20% din punctaj;  

c) interviu  -  40% din punctaj;  

d) competențele lingvistice - 20% din punctaj; 

e) puncte suplimentare - 20% (studenți de etnie romă). 

 

Modalitatea de contestație:  

Etapa 1: La nivelul universității, printr-o contestație scrisă adresată conducerii UAIC (email: erasmus@uaic.ro).  

Etapa 2: Dacă prima contestație este respinsă, candidatul are dreptul să adreseze o a doua contestație ANPCDEFP la adresa de email 

contestatie@anpcdefp.ro.  

În cazul în care contestația este acceptată de către facultate sau de către BECA, atunci candidatura va intra în procesul de evaluare.   

 

Număr studenţi înscrişi: 3 (trei) 

Număr studenți titulari de mobilitate: 1 

Număr studenți cu statut de selectat condiționat: 1 

Număr studenți cu statut de rezervă: 1 

Număr studenţi respinşi: 0 

 

 

    



Lista nominală cu studenţii candidaţi: 

 
Nr. 

crt. 

Nume şi prenume student Cetăţenie 

(română/du

blă/ 

alta) 

Nivel şi an 

de studiu 

Media 

anilor 

de 

studii 

(a) 

20 % 

Notă 

limbă 

străină 

(b) 

20 % 

Notă 

interviu 

(c) 

40 % 

Scrisoare 

motivație 

(d) 

20 % 

Media 

gener

ală 

 

Statut 

(admis/ 

rezervă/ 

respins) 

Instituţia parteneră Perioada de 

mobilitate 

(practică) 

1. 
OLTEANU O. 

Andreea Cristina 
română II licenţă 9,75 10 10 10 9,95 admisa 

The Adult 
Education Centre 
(Trondheim, 
Norvegia) 

01.08.2018-

31.10.2018 

2. 
DULMAN E.V. 

Egmond Gabriel 
română 

III 

licenţă 
9,39 8,92 10 10 9,65 

selectat 

conditionat 

The Adult 
Education Centre 
(Trondheim, 
Norvegia) 

01.08.2018-

31.10.2018 

3. MIHOC I. Adriana română II licenţă  8,26 9,62 10 9,00 9,37 rezerva 

The Adult 
Education Centre 
(Trondheim, 
Norvegia) 

01.08.2018-

31.10.2018 

 

 

Comisia de selecție: 

 

 Conf. dr. Mihaela LUPU – coordonator ERASMUS+ Stagii de practică                                       ____________ 

 Conf. dr. Dana BĂDULESCU - Prodecan Relaţii internaţionale       ____________ 

 Conf. dr. Gabriela DIMA - coordonator ERASMUS+ Stagii de studiu      ____________ 

         Stud. Ioana MUHA                                ____________ 

Documente anexate: 

• Datele de contact ale studenţilor candidaţi; 

• Anunţul afişat la facultate; 

• Declaraţia de imparţialitate a coordonatorului SEE; 

• Declaraţia de imparţialitate a comisiei SEE; 

• Procesul Verbal de la întâlnirea de informare a studenţilor interesaţi, împreună cu lista de prezenţă, semnată de studenţii participanţi; 

 

 

 


