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Lifelong Learning Program
ERASMUS+
FACULTATEA DE AUTOMATICA SI CALCULATOARE CLUJ-NAPOCA
DEPARTAMENTUL AUTOMATICA
Selectie pentru burse de mobilitate Erasmus+

1. Informaţii generale
Programul ERASMUS+, finanţat de către Comunitatea Europeană oferă studenţilor din UTC-N
oportunitatea de a urma un program de studiu la o universitate parteneră dintr-o ţară membră a UE, ȋn
baza unor acorduri de cooperare bilaterale încheiate între facultăţile/departamentele din UTC-N şi
universităţile partenere din UE.
Perioada mobilităţii: sem I sau sem II al anului universitar 2021-2022
Durata mobilităților: minim 3 luni, maxim 1 an academic
Nivelul de studiu: L (licenţă), M (master) sau D (doctorat).
Nivelul de studiu este stabilit în Acordul Bilateral ERASMUS+ dintre UTC-N şi universităţi partenere
din UE. Data începerii şi conţinutul programului de studiu vor fi stabilite împreună cu cadrele didactice
responsabile de acorduri în funcţie de calendarul şi structura academică a celor două universităţi şi de
condiţiile de schimb prevăzute în acordurile bilaterale.

2. Concursul de selecţie
Oferta de mobilităţi:
Selecţia curentă vizează in principal mobilităţile de studiu pentru anul universitar 2021-2022, respectiv
pe cele de practică (placement) pentru vara 2021. La adresa http://bri.utcluj.ro/erasmus_plus_cj.php se
găseşte lista tuturor acordurilor valabile pentru anul universitar 2021-2022. Sunt valabile in principiu
acordurile la care coordonatorii sunt cadre didactice din Departamentul de Automatica.
Dintre aceste acorduri, cele mai bine cunoscute din punct de vedere administrativ, cu mobilitati realizate
în anii anteriori, sunt descrise in tabelul de mai jos:
Nr.
crt.
1

Instituția parteneră
Czech Technical University In Prague

Cehia

Facultate
a
AC

Cadrul didactic
coordonator
Liviu Miclea

Portugalia

AC

Adina Aștilean

Belgia

AC

Ioan Nașcu

Germania

AC

Sorin Herle

Țara

2

Universidade Do Minho

3

Gent University

4

Universitat Bremen

5

Universitat Politecnica De Catalunya

Spania

AC

Paula Raica

6

Obuda University

Ungaria

AC

Cristina Muresan

7

State Higher Vocational School in Racibórz

Polonia

AC

Honoriu Valean

8

UNIVERSITE DE LORRAINE - Franta

Franta

AC

Lucian Busoniu

9

TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

Olanda

AC

Lucian Busoniu

10

Universite De Valenciennes Et Du Hianaut-Cambresis ( UVHC)

Franta

AC

Zsofia Lendek

Candidaţii vor examina oferta universităţilor vizate şi vor discuta cu cadrul didactic coordonator inclusiv
propunerea de cursuri pe care să le urmeze. Acest aspect este DEOSEBIT DE IMPORTANT, deoarece la
revenirea în ţară este necesar să se realizeze echivalarea disciplinelor urmate în străinătate cu cele din
curricula secţiei de AUTOMATICA. Comisia va verifica lista disciplinelor pe care fiecare candidat doreşte
să le contracteze la destinaţie şi concordanţa cu disciplinele din planul de învăţământ de la UTC-N.
Condiţii de eligibilitate
Orice student din UTC-N, care doreşte să participe la un program de studiu într-o universitate parteneră
din UE în cadrul programului ERASMUS+ a UTC-N, pentru a deveni student ERASMUS+ trebuie să
îndeplinească următoarele criterii:
− să fie înmatriculat la UTC-N pentru studii de nivel L (licenţă), M (master) sau D (doctorat);
− să fi absolvit cel puţin primul an de studii universitare în momentul începerii mobilității;
− să poată demonstra aptitudini şi abilităţi specifice, în concordanţă cu activitatea ce urmează a
se desfăşura la universitatea parteneră din UE;
− să promoveze un test de cunoştinţe lingvistice;
− să fie compatibil cu opţiunile de mobilitate solicitate;
− să nu fi beneficiat de un alt stagiu ERASMUS, de același tip in cadrul aceluiași ciclu de studiu.
Dosarul de candidatură va cuprinde:
− Formular de înscriere, cu precizarea opțiunilor;
− Curriculum Vitae;
− Scrisoare de intenţie;
− Certificat de competenţă lingvistică adecvat programului de studiu la universitatea-gazdă din
UE, eliberat de catedra de specialitate a UTC-N sau de alte instituţii autorizate (minimum B1 –
nivel mediu);
− Adeverinţă eliberată de către decanatele facultăţilor din care să rezulte situaţia profesională în
anul universitar anterior mobilităţii şi în ultima sesiune de examene (nu foaie matricola!);
− Propunerea de cursuri de urmat la instituţia gazdă, respectiv propunere de temă de proiect de
cercetare (dizertaţie) – unde este cazul (poate fi inclusa in scrisoarea de intenţie);

3. Calendarul concursului
Depunerea (trimiterea) dosarelor de candidatură se face ȋn perioada: 1 – 22 martie 2021.
Aplicanții vor transmite obligatoriu toate documentele ȋn format electronic (documente în format PDF)
responsabilului pentru Acordul Bilateral ERASMUS+ dintre UTC-N şi universitatea parteneră pentru
care aplică, precum şi coordonatorului departamental Erasmus (la următoarea adresa de e-mail:
Ioan.Nascu@aut.utcluj.ro).
Selecția studenților se va face pe baza dosarului de candidatură şi a interviului de selecție. Informaţii
privind data şi locul unde va ave loc interviul de selecţie vor fi transmise prin email fiecarui aplicant
dupa depunerea dosarului de candidatură.
Nota: Bursele de mobilitate EUT se incadreaza in bursele de mobilitate Erasmus+ si ca atare vor fi
supuse acelorasi reglementari.
(Alianța europeană ”European University of Technology - Eut+”. Alianța s-a constituit ca și o
confederație de institute de învățământ superior din care fac parte: Universitatea Tehnică din Troyes
(Franța), Universitatea de Științe Aplicate din Darmstadt (Germania), Universitatea Tehnică din Dublin
(Anglia), Universitatea Tehnică din Riga (Letonia), Universitatea Tehnică din Sofia (Bulgaria),
Universitatea Politehnica din Valencia (Spania) și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.)

