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CONCURS DE SELECŢIE A STUDENŢILOR ERASMUS+
 (pentru anul universitar 2016‐2017)

Universitatea  Tehnică  a  Moldovei,  Facultatea 
Calculatoare,Informatică  și  Microelectronică  anunță 
organizarea  unui  concurs  de  selecție  a  2  (doi)  studenți  ciclul  II 
studii  masterat  pentru  efectuarea  de  stagii  ERASMUS+  la 
UNIVERSITY  OF  PATRAS,  Grecia,  pentru  programul  de  studii 
masterat    Biomedical  Engineering  în  semestrul  I  al  anului 
universitar 2016 – 2017.

IMPORTANT:  limba de instruire va fi LIMBA ENGLEZĂ!

Concursul de  selecţie pentru 2  studenți  (Licență x 2  locuri  x 5  luni) 
este organizat în conformitate cu Regulamentul Universităţii Tehnice 
a  Moldovei  privind  organizarea  mobilităţilor  pentru  studii  şi 
plasamente  pentru  studenţii  ERASMUS  în  cadrul  Programului 
Erasmus+  şi  cu  Metodologia  de  lucru  a  Facultăţii 
Calculatoare,Informatică  și  Microelectronică  privind  selecţia 
studenţilor Erasmus.        

Concursul  se  adresează  studenților  înmatriculați  la  zi  –  STUDII 
MASTERAT

Studenții vor putea efectua teza de master în Inginerie Biomedicală

Componența dosarului de candidatură la statutul de student 
ERASMUS

1. Cerere tip adresată Decanului Facultăţii Calculatoare,Informatică 
și Microelectronică (se găsește la coordonatorul de programe și/sau 
la decanat) și înregistrată la secretariatul facultății.

2.  Adeverință  de  student  eliberată  de  secretariatul  facultății,  cu 
media  fiecărui  an  universitar  precedent  și  a  ultimului  semestru 
încheiat, cu mențiunea “integralist” – original și copie xerox.

3. Scrisoare de  intenție adresată comisiei de selecție,  redactată  în 
limba  română  și  în  limba  engleză,  prin  care  să  se  menționeze 
principalele  motive  pentru  alegerea  mobilității,  obiectivele  de 
studiu  urmărite  de  candidat  pe  durata  mobilității,  rezultatele 
așteptate,   modul de valorificare a  cunoștințelor  și  competențelor 
dobândite în timpul stagiului (1‐2 pagini) ‐ original și copie xerox.

4.  Curriculum  vitae  redactat  în  limba  română  și  în  limba  engleză 
(formular Europass + fotografie) ‐ original și copie xerox.

5.  Certificat  de  competență  lingvistică  eliberat  de  Catedra  Limbi 
Moderne  a  Universității  Tehnice  a  Moldovei  sau  alte  instituții 
recunoscute (Limba engleză, minimum B1 – nivel mediu) ‐ original și 
copie xerox.

6.  Fișa  de  eligibilitate  (se  găsește  la  coordonatorul  de  programe 
internaționale și/sau la decanat) – original.

7.  Documente  suplimentare  cum  ar  fi:  atestate  profesionale, 
diplome, certificate, premii, participare la proiecte extra‐curriculare 
‐ original sau copie.

Alte materiale: dosar plic pentru arhivarea materialelor personale 
ale candidatului.

Criterii pentru depunerea dosarului de candidatură la 
statutul de student ERASMUS

1. Criterii de eligibilitate

‐ să aibă cetățenia moldovenească sau să fie cetățeni ai unei țări 
participante la Programul ERASMUS+
‐  să  fie  student  înmatriculat  la  studii  la  zi  –  masterat  la 
Universitatea  Tehnică  a  Moldovei/Facultatea 
Calculatoare,Informatică și Microelectronică ‐ să fie absolvent cel 
puțin al primului an de studii universitare masterat în momentul 
începerii mobilității ERASMUS (1 septembrie 2016)
‐ studentul care a beneficiat de un alt stagiu ERASMUS pe ciclul de 
studiu la care este înmatriculat trebuie să se încadreze în totalul a 
12 luni de mobilitate
‐  să  promoveze  cu  rezultate  bune  testul  de  competență 
lingvistică pentru Limba engleză

2. Criterii de selecție

‐ să îndeplinească condițiile de eligibilitate
‐  să  aibă  rezultate  academice  bune  în  anul  universitar  anterior 
mobilității și în ultima sesiune de examene
‐  să  prezinte  un  curriculum vitae,  o  scrisoare  de motivație  și  un 
certificat de competeță lingvistică pentru limba engleză

3. Criterii specifice

‐ să aibă toate examenele promovate 
‐  să  prezinte  alte  documentele  solicitate  în mod  suplimentar  de 
către comisia de selecție
‐  să  poată  demonstra  aptitudini  și  abilități  specifice  în 
concordanță  cu  activitatea  ce  urmează  să  o  desfășoare  la 
universitate parteneră

Calendar concurs selecție Informații suplimentare

14 ‐ 24.06.2016 ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură
CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului

Facultatea  Calculatoare,Informatică  și  Microelectronică 
Victor  ȘONTEA, coordonator de proiect
Adresa  Facultatea  Calculatoare,Informatică  și 
Microelectronică, tel. 022 567 859 
Departamentul Cooperări Internaționale
Adresa bd. Ştefan cel Mare, 168, tel. 022 232 252

25.06.2016 INTERVIUL  DE  SELECŢIE  (str.Studenților  9/7,aula  3‐
422,ora 10.00)

25.06.2016 AFIŞAREA REZULTATELOR
28.06.2016 Depunerea și rezolvarea CONTESTAȚIILOR


