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Nr.: 769  din: 23.11.2022         
 
 

Selecţie pentru studenţi, burse ERASMUS+, anul 
universitar 2022-2023 semestrul II  

Studenţii Facultăţii de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei interesaţi de 
obţinerea unor burse ERASMUS+ (mobilitate de studiu sau/şi mobilitate de plasament 
pentru studenţi) pentru  anul  universitar  2022-2023,  sunt  invitaţi  să  participe  la  
selecţia  organizată  la  nivel  de facultate, în conformitate cu precizările indicate în 
continuare. 

Selecția studenţilor  care  doresc  să  participe  la  aceste  tipuri  de  activităţi  
va  avea loc   joi   8   decembrie   2022 ora 1200   în B223, Universitatea din Oradea, 
conform celor indicate în continuare. 

Conform   Adresei   nr.   959/ 21.01.2020   primită   de   la   Departamentul   de   
Relaţii Internaţional„ în vederea promovării unui număr cât mai mare de mobilităţi, 
studenţii vor fi selectaţi pentru mobilităţi de studiu de un semestru (5 luni), 
respectiv de 3 luni, în cazul mobilităţilor   de   plasament,   cu   posibilitatea  
extinderii   acestora,  în   limita  fondurilor disponibile şi în baza solicitării transmise 
de studenţi cu minim o lună anterior finalizării mobilităţii”. De asemenea, „un student 
va avea oportunitatea de a participa la mai multe mobilităţi  într-un  singur  an  
universitar,  putând  opta  pentru  câte  o  mobilitate  în  fiecare semestru”. 

În vederea selecţiei, studenţii care doresc să participe vor trimite în format 
electronic la adresa oneamtu@uoradea.ro toate documentele (în format pdf)  pentru 
fiecare mobilitate pe care doresc să o efectueze, următoarele documente: 

-  CV Europass cu poză ( http://europass.cedefop.europa.eu/ ) 
- Scrisoare  de  intenţie semnată şi datată, în care se explică motivele pentru care 

se doreşte bursa Erasmus. Se precizează instituţiile şi perioada (este  încurajată  
menţionarea  a  cel  puţin  două  destinaţii,  în ordinea  preferinţelor,  pentru  fiecare  
mobilitate  dorită). Oferta   mobilităţilor   disponibile   se   găseşte   la   adresa   
ieti.uoradea.ro secţiunea Studenţi, submeniul ERASMUS+ 2022 – 2023 
https://ieti.uoradea.ro/ro/llp-erasmus 

-  Copie după actul de identitate; 
- Dovada avizului favorabil din partea persoanei responsabile de acordul de 

colaborare Erasmus cu instituţia unde doreşte să efectueze mobilitatea (formularul 
se găseşte pe site la adresa ieti.uoradea.ro secţiunea Studenţi, submeniul ERASMUS+; 
Atenţie: - acest aviz doar în cazul în care persoana responsabilă de acord este cadru 
didactic! 

Candidaţii trebuie să îndeplinească criteriile generale de selecţie pentru 
studenţi (menţionate  în  Procedura  privind  implementarea  Programului  
Erasmus+  aprobată  prin hotărârea de Senat nr. 46 în şedinţa de Senat a 
Universităţii din Oradea din 01.04.2019) şi cele   proprii   ale   facultăţii,   stabilite   
prin   decizia   Consiliului   Facultăţii   din   data   de 13.03.2017. 
Criteriile generale de selecţie: 
- candidaţii trebuie să fie înmatriculaţi la Universitatea din Oradea  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 înmatriculaţi la studii de licenţă trebuie să fi 
absolvit  cel  puţin  primul  an  de  studii  universitare  la  momentul începerii  mobilităţii; 
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această condiţie nu se aplică în cazul mobilităţilor de plasament; 
-     rezultate academice bune în anii universitari anteriori; 
-  să nu aibă restanţe până la ultima sesiune anterioară mobilităţii inclusiv; 
- să  facă  dovada  cunoaşterea  limbii  de  studiu  de  la  universitatea  pentru  care 
candidează sau a unei limbi de circulaţie internaţională agreată de partener în cadrul 
interviului; 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. 
-   în cazul studenţilor străini participanţi la selecţie, mobilităţile spre ţara de origine nu vor 
avea prioritate; 

- studenţii  în  an  terminal  pot  participa  la  selecţie  pentru  un  alt  ciclu  de  studiu, 
mobilitatea putându-se derula doar pe baza unei adeverinţe care să ateste faptul că 
aceştia   sunt   înmatriculaţi   la   respectivul  ciclu   de   studii   la   momentul   încheierii 
contractului financiar cu UO; 
Criteriile proprii ale Facultăţii de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei 
-     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 (doar dacă persoana responsabilă este cadru didactic). 

Pentru detalii legate de bursele ERASMUS+, studenţii interesaţi sunt rugaţi să 
consulte procedura  internă  a  Universităţii  din  Oradea,  III.c14.  SEAQ-PL-U.14,  privind  
implementarea Programului Erasmus+ care se găseşte la adresa: 
http://www.uoradea.ro/display12144 

Pentru informaţii legate de domeniul de activitate sau de universitatea gazdă, 
studenţii trebuie să ia legătura cu persoanele de contact din tabelele cu oferta de 
mobilităţi: https://www.uoradea.ro/display26253 

Rezultatele  selecţiei  vor  postate  pe  site-ul  facultăţii  la  secţiunea  Studenţi,  
submeniul ERASMUS+ şi la avizierul decanatului Facultăţii de Inginerie Electrică şi 
Tehnologia Informaţiei,  clădirea  I,  parter,  sala  I-004,  vineri  9 decembrie 2022,  ora  
1400.  Contestaţiile  se  pot transmite la adresa oneamtu@uoradea.ro   până luni 12 
decembrie 2022, ora 1400. 
 

DECAN 
Prof. univ. dr. habil. Francisc Ioan HATHAZI 
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