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PROCES VERBAL 

Programul Erasmus+ 2017-2019 

Selecţie stagii studenţeşti de practică 

 

 Încheiat astăzi, 28/11/2017, cu privire la desfăşurarea şi rezultatele obţinute în urma selecţiei 

candidaţilor pentru Programul Erasmus+  în anul academic 2017-2018. 

 Au fost invitaţi să beneficieze de acest program studenţii proaspăt admişi la 

Licenţă/Master/Doctorat şi studenţii din anii I/II/III licenţă, I/II master, I/II/III doctorat. Selecţia 

a fost anunţată la Biroul ERASMUS+ în data de 10/10/2017. Afişarea criteriilor de eligibilitate, a 

condiţiilor de selecţie şi a numărului de locuri disponibile s-a făcut în data de 31/10/2017 la 

Secretariatul/ pe pagina de Facebook/pe site-ul Facultăţii. Perioada de depunere a dosarelor a fost de la 

data de  01/11/2017 până la data de 21/11/2017, iar interviul a avut loc în data de 23/11/2017. 

Rezultatele au fost centralizate în perioada următoare şi afişate în data de 28/11/2017. 

Întâlnirea informativă cu studenţii interesaţi a avut loc pe data de  19/10/2017, ora 13, în Sala 

Video.  

Întâlnirea informativă cu studenţii selectaţi va avea loc pe data de 08/12/2017, ora  

13, la Catedra de Franceza. 

 

Criteriile de selecţie şi repartizare au fost următoarele:  

- media de admitere la Licenţă/Master/Doctorat (pentru studenţii proaspăt declaraţi admişi) 

- media anilor de studii până la momentul depunerii dosarului de selecţie (cu o pondere de 50% din media 

generală); 

- nota la limba străină (cu o pondere de 30% din media generală); 

- nota la interviu (cu o pondere de 20%); 

 

La concursul de selecţie s-au înscris un număr de 5 studenţi. În urma desfăşurării concursului, 

comisia de selecţie a decis următoarele rezultate:  

 _        3 studenţi titulari de mobilitate; 

 _        2 studenţi selectaţi condiţionat; 

 _        0 studenţi rezervă; 

 _        0 studenţi respinşi.
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Lista nominală cu studenţii candidaţi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

*În cazul în care un student este declarat respins se precizează motivul. 

 

Comisia de selecţie: (numele, prenumele, semnătura): 

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

 Conf. dr. Dana BADULESCU - Prodecan Relaţii internaţionale       ____________ 

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

         Stud. Ioana MUHA                                ____________ 

  Documente anexate: 

Datele de contact ale studenţilor candidaţi; 
Declaraţia de imparţialitate a coordonatorului Erasmus; 

Declaraţia de imparţialitate a comisiei Erasmus; 

Anunţul afişat la facultate; 

 
Nr. 
crt. 

 
Nume şi prenume 

student 

Cetăţeni
e 

(română/ 
dublă/ 
alta) 

Nivel şi an 
de studiu 

Media 
anilor 

de 
studii 
(50%) 

Notă 
limbă 
străin

ă 
(30%) 

Notă 
interviu 
(20%) 

Media 
general

ă 
 

Statut 
(admis /  
Selectat 

conditionat/ 
rezervă/ respins*) 

 
Instituţia gazdă 

Perioada de 
stagiu 

1. 
DULHAI G.  

Otilia Georgiana  
româna III licenta 9,83 9,84 10 9,86 

selectat  

condiţionat 

Courrier international, 
Paris, Franta 

Semestrul II 

2. 
HURMUZACHE I. 

Ionela  
româna 

II 
masterat 

8,31 8,91 10 8,82 admis 
Università degli Studi di 
Bari « Aldo Moro », Italia 

Semestrul II 

3. 
ŢIBUCANU I. 

Raluca Ionela      
româna II licenta 8,46 9,00 9,00 8,73 admis 

Università degli Studi di 
Bari « Aldo Moro », Italia 

Semestrul II 

4. 
MACOVEI I.  

Ana Maria          
româna 

II 
masterat 

8,55 8,12 10 8,70 
selectat 

condiţionat 

Università degli Studi di 
Bari « Aldo Moro », Italia 

Semestrul II 

5.  
POPA G.  
Andrada Gianina 

româna II licenta 8,01 8,00 10 8,40 admis 
Università degli Studi di 
Bari « Aldo Moro », Italia 

Semestrul II 


