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SELECŢIA CANDIDAŢILOR – STUDENŢI
MOBILITĂŢI PENTRU STUDII

 Selecţia are loc pe universitate. Pe site-ul http://ugal.ro/relatii-internationale/programul-erasmus-
ka107/mobilitati-studenti-pentru-studiu/selectia-studentilor-pentru-studiu vor fi afişate, spre
cunoştinţa candidaţilor, universităţile de destinaţie, locurile disponibile şi cadrele didactice care
îndrumă academic stagiul de studii. O mobilitate pentru studii poate fi de minim 3 luni şi de
maximum 5 luni (un semestru), în acord cu planul de învăţământ al specializării candidatului şi cu
Oferta generală pentru Mobilităţi Erasmus+ KA107 pentru Studii.

 Se prezintă la selecţie numai studenţii care au ca rezultat academic media minimă 7.00. Se va lua
în considerare media ponderată cu credite, care include şi eventualele restanţe, calculată pentru
anul universitar anterior. Condiţia de a beneficia de o mobilitate este ca la momentul începerii
acesteia, studentul să fie integralist şi cu media 7.50.

 Procedura de selecţie debutează cu testarea cunoştinţelor de limbă străină necesare derulării
mobilităţii. Această testare este realizată de comisia de selecţie, studenţii candidaţi fiind supuşi unui
test (probă scrisă-test grilă) la limba străină pentru care au optat (Engleza sau Franceza). Testarea se
încheie cu un proces verbal în care fiecare student este evaluat cu o notă între 1 şi 10 şi este declarat
admis sau respins, în funcţie de rezultatul obţinut.

 Selecţia candidaţilor se desfăşoară la data, ora şi locul stabilite şi afişate, cu cel puţin 3 zile înainte,
de către comisia de selecţie pentru selecţia studenţilor. La selecţie pot asista şi cadrele didactice
care îndrumă academic stagiul de studii.

 La selecţie se vor prezenta studenţii care au fost declaraţi admis la testul de limbă. Ei vor fi
ordonaţi descrescător după media ponderată dintre rezultatul academic pentru anul/semestrul
universitar anterior (cu o pondere de 70%) şi nota obţinută la testul de limbă străină (cu o pondere
de 30%). În această ordine, vor opta pentru mobilităţile pentru care au „Note de avizare”, semnate
de cadrele didactice care îndrumă academic stagiul de studii şi, eventual, şi de către Decanul
facultăţii de care aparţin. Candidaţii vor fi declaraţi selectaţi, în limita numărului de mobilităţi
studenţeşti finanţate din Oferta generală pentru Mobilităţi Erasmus+ KA107 pentru Studii. Astfel,
lista de candidaţi selectaţi va conţine toţi candidaţii care s-au prezentat la selecţie, şi care au
condiţia de medie minimă îndeplinită. Lista se afişează imediat la terminarea selecţiei.

 Deşi selecţia are loc în condiţii de transparenţă totală şi pe baza unor criterii ce stabilec o ordine
strictă între candidaţi, aceştia pot depune la Biroul Program Erasmus+ KA107 contestaţii în termen
de 24 de ore de la data selecţiei.

 Contestaţiile vor fi soluţionate de către Comisia pentru rezolvarea contestaţiilor privind selecţia.
 Lista finală cu rezultatele selecţiei va separa studenţii titulari de mobilitate de studenţii în postura

de rezerve.


