
 

 

ANUNȚ IMPORTANT 

pentru studenții interesați să efectueze mobilități în cadrul  

Programului Erasmus+ al Uniunii Europene 

 

Deoarece astăzi la ora 24 se încheie perioada de trimitere a candidaturilor pentru mobilități ale studenților în anul universitar 2021-2022, în cadrul primei sesiuni de 

selecție din acest an, vă prezint etapele procesului de selecție, pentru ca sa intelegeți de ce va dura cel puțin o săptamână. 

 

1. După încheierea depunerii candidaturilor de către studenți, platforma Google colectează într-o bază de date toate candidaturile trimise prin formularul Google care 

reprezintă candidatura; 

2. Baza de date va fi verificată de catre Coordonatorul Biroului Erasmus+ și completată cu observații legate de eventualele probleme de completare a candidaturii și din 

această bază de date a candidaturilor depuse va fi afișată lista candidaturilor pe site-ul UAD la secțiunea Erasmus+, Mobilități studentești, Când și cum aplic (locul unde 

este anuntul selecției) – începând din acest an, pentru a respecta Regulamentul General de Protecție a Datelor, vă veți putea identifica în anunțurile privind 

candidaturile depuse și rezultatul selecției pe baza numărului matricol. Nu mai este posibil să afișez datele voastre personale. Toate datele personale colectate din 

formularul de candidatură vor fi folosite doar în cadrul Biroului Erasmus+ și a celorlate departamente administrative din cadrul universității noastre implicate în procesul 

de selecție (secretariatele facultăților, directorii de departamente, Comisia de selecție, Direcția economică), nominalizările trimise către partenerii Erasmus+, completarea 

candidaturilor solicitate de partenerii Erasmus+ unde veți fi nominalizați, încheierea contractelor Erasmus+, desfășurarea procesului de recunoaștere și echivalare a 

mobilităților efectuate. 

3. Baza de date care conține datele din candidaturile voastre va fi trimisă la secretariatele facultăților pentru ca introducerea mediei pe semestrul anterior selecției, pentru 

fiecare student; 

4. Biroul Erasmus+ va calcula cu regula de 3 simplă punctajul pe baza mediei introduse de către secretariatele facultăților (dacă nu știți ce este regula de 3 simplă, aveți 

aici un exemplu de calcul: daca la media 10 corespunde punctaj de 50 de puncte, la media sub 10 este (media x 50) impartit la 10); 

5. Baza de date care conține datele din candidaturilor voastre și media pe semestrul anterior, introdusă de către secretariatele facultăților, va ajunge la directorii de 

departamente care vor evalua portofoliile fiecarui student (în funcție de specializarea la care este inmatriculat studentul) și va acorda în aceasta baza de date punctajul 

pentru evaluarea portofoliului. Aceasta este faza de preselecție din procedură. 

6. Biroul Erasmus+ va aduna cele doua punctaje: cel corespunzator mediei pe semestrul anterior și cel obținut pentru evaluarea portofoliului) și va trimite baza de date cu 

aceste informații celorlati membri ai comisiei de selecție pentru avizarea punctajului fiecărui student din baza de date a candidaturilor depuse până la termenul precizat 

în anunțul de selecție și va transmite Biroului Erasmus+ baza de date în care vor fi înscrise nominalizările (destinația mobilității), in functie de punctajul obținut de 

fiecare candidat. 

7. Coordonatorul Biroului Erasmus+ va intocmi procesul verbal al procesului de selecției, cu toate etapele și va afișa rezultatele. 

 

Menționăm, din nou, faptul ca există posibilități financiare pentru că fiecare student care depune candidatura sa efectueze mobilități în cadrul programului Erasmus+. 

Concurența, în cazul mobilităților de studiu, există doar din punct de vedere al destinației mobilității, întrucât numărul de locuri disponibil la fiecare instituție parteneră este 

limitat, conform acordului inter-instituțional încheiat cu universitatea noastră prin intermediul Biroului Erasmus+. 

La mobilitățile de plasament, în cazul cărora urmează să vă căutați organizație gazdă după ce sunteți selectați, nu se pune problema concurenței. 

 

IMPORTANT:cu toate ca fondurile disponibile pentru mobilități permit efectuarea de mobilități de către toți cei care doresc acest lucru, în cazul în care aveți medii foarte mici 

(sub 4) și punctajul pentru  portofoliu este foarte mic, Comisia nu vă poate aproba candidatura.  

 

Așadar, vă rog să aveȚi răbdare până la afișarea rezultatelor selecției, deoarece procesul de selecție trebuie respectat și implică participarea mai multor deparatmente 

administrative din universitate. Toate informatiile de pe parcursul procesului de selecție vor fi afișate, in mod transparent. Trebuie doar sa citiți ce afișează Biroul 

Erasmus+ prin intermediul celor 3 canale de comunicare în mediul online: secțiunea Erasmus+ de pe site-ul universității, pagina de Facebook a Biroului pentru 

Programul Erasmus+ UAD Cluj-Napoca si grupul Facebook: Canditati pentru mobilitati Erasmus+ UAD Cluj-Napoca. 

 

https://www.uad.ro/international/erasmus/mobilitati_studentesti/ 

https://www.uad.ro/international/erasmus/mobilitati_studentesti/cum_aplic/ 

https://www.facebook.com/search/top?q=Biroul%20pentru%20Programul%20Erasmus%2B%20al%20UAD%20Cluj 

https://www.facebook.com/groups/233435531171119 

 

Studentii care nu iși vor fi depus candidatura în această primă sesiune, vor putea participa la următoarea sesiune de selecție din luna aprilie, anul curent. 

Speram să ne respectați munca și să citiți anunțurile publicate cu informații destinate tuturor celor interesați. 

 

DUPĂ CE VEȚI FI SELECTAȚI: citiți ce aveți de făcut, în anunțul de pe site (Pașii de urmat pentru realizarea mobilității), dar numai dup ace sunteți selectați, ca sa nu vă încurcați în 

informații. 

 

https://www.uad.ro/Public/Docs/08%20INTERNATIONAL/01%20Erasmus%20plus/02%20Mobilitati%20studentesti/Pasi%20de%20urmat%20pentru%20realizarea%20mobilitatii/PRE

CIZARI%20PT%20STUDENTII%20ERASMUS%20%20CARE%20URMEAZA%20SA%20PLECE%20IN%20%20%20MOBILITATE.pdf 
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