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13 martie 2017

Decizie a Consiliului Facultăţii de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei
cu privire la criteriile de selecţie a studenţilor pentru mobilităţile Erasmus+

Prezenta decizie stabileşte criteriile proprii ale facultăţii, care se vor adăuga
celor generale, la nivel de universitate, stabilite prin Procedura privind
implementarea Programului Erasmus+ aprobată prin hotărârea de Senat nr. 14 în
şedinţa de Senat a Universităţii din Oradea din 19.12.2016.
Criteriile proprii ale facultăţii:
- la selecţie se pot înscrie doar studenţi ai Facultăţii de Inginerie Electrică
şi Tehnologia Informaţiei;
- la momentul selecţiei studentul trebuie să aibă, la toate disciplinele
urmate în toate semestrele de până atunci, cel mult o restanţă, şi aceasta
doar la una din disciplinele Educaţie fizică I, Educaţie fizică II, Educaţie
fizică III sau Educaţie fizică IV;
- la momentul selecţiei, studentul trebuie să facă dovada avizului
favorabil din partea persoanei responsabile de acordul de colaborare
Erasmus cu instituţia unde doreşte să efectueze mobilitatea, prin
prezentarea formularului din Anexa 1 a prezentei decizii, completat şi
semnat.
Criteriile generale de selecţie pentru studenţi (menţionate în Procedura
privind implementarea Programului Erasmus+ aprobată prin hotărârea de Senat
nr. 14 în şedinţa de Senat a Universităţii din Oradea din 19.12.2016):
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- candidaţii trebuie să fie înmatriculaţi la UO la un program de studiu ce
conduce la diploma de licenţă, master sau doctorat atât la momentul
selecţiei, cât şi pe toată durata mobilităţii;
- în cazul mobilităţilor de studiu, studenţii trebuie să fi absolvit cel puţin
primul an de studii universitare la momentul începerii mobilităţii;
- rezultate academice bune în anii universitari anteriori (media generală
minim 8);
- să aibă maxim două restanţe până la ultima sesiune antierioară
mobilităţii, inclusiv;
- să ateste cunoaşterea limbii de studiu de la universitatea pentru care
candidează sau a unei limbi de circulaţie internaţională agreată de
partener printr-un certificat; EACEA va pune la dispoziţia studenţilor
selectaţi pentru o mobilitate prin programul Erasmus un instrument
pentru participarea la cursuri de limbă online şi pentru evaluarea
cunoştinţelor de limbă;
- mobilitatea de studiu trebuie să facă parte din schimbul de studenţi
specificat în acordul bilateral Erasmus semnat de instituţiile partenere şi
la nivelul de studii la care studentul este înmatriculat la UO;
- foştii beneficiari ai unui stagiu de studiu în generaţiile anterioare de
programe Socrates şi LLP-Erasmus, numai dacă îndeplinesc criteriile
sus-menţionate.

Experienţa

anterioară

în

cadrul

programului

Erasmus-LLP se ia în considerare la calcularea perioadei de 12
luni/ciclu de studii.
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Anexa 1

Prin

prezenta,

subsemnatul

_______________________________,

persoană de contact din partea Universităţii din Oradea pentru acordul Erasmus+
încheiat cu _______________________________________, cod univ. _______,
cod domeniu nou ________, domeniul _________________, menţionez că sunt
de acord cu depunerea dosarului pentru selecţie de mobilitate Erasmus+ în cadrul
acestui acord de către _______________________________, şi în cazul în care
va beneficia de mobilitate în urma selecţiei, voi ajuta la realizarea legăturii cu
instituţia parteneră şi semnarea acordului individual pentru bursă.

Data,

Semnătura

