NECLASIFICAT
Anexa nr. 1

ANUNŢ SELECŢIE MOBILITĂŢI ERASMUS +
Ca urmare a semnării acordurilor inter-instituţionale cu Universitatea Zurich din Elveţia
(două locuri la studii de licenă şi/sau master - semestrul I şi două locuri la studii de licenţă şi/sau
master - semestrul II, al anului universitar 2018-2019 - examen pentru ambele semestre în aceeaşi
perioadă), CULTURE WAPI din Tournai din Belgia (a un loc licenţă/master pentru training în
perioada mai-august 2018), Universitatea Naţionala de Apărare Carol I organizează concurs de
selecţie pentru patru locuri la studii de licenţă - semestrul IV al anului universitar 2017 -2018.
La concurs se pot înscrie studenţii programului de licenţă Securitate şi apărare din cadrul
Facultăţii de Securitate şi Apărare.
I. CONDIŢII DE PARTICIPARE
Candidaţii pentru mobilităţi Erasmus trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:
a) să fie înmatriculaţi la UNAp.
b) ciclul de studii în care sunt înmatriculaţi studenţii, să corespundă nivelului de studii şi
domeniului Erasmus prevăzute în acordul interinstituţional;
c) candidaţii cetăţeni ai altor ţări, să posede permis de rezidenţă, eliberat de autorităţile
române competente;
d) studenţii la licenţă să fi absolvit cel puţin un an, la data plecării în mobilitate de studii şi
cel puţin un semestru la data plecării în mobilitate de practica;
e) să nu mai fi beneficiat de o altă mobilitate de studiu Erasmus de acelaşi tip cu cea
pentru care candidează;
f) studenţii să realizeze minimum 30 credite ECTS la disciplinele obligatorii şi opţionale;
g) să cunoască o limbă străină conform prevederilor acordului interinstituţional în care este
prevăzută mobilitatea pentru care candidează.
1. Pentru înscrierea la selecţia pentru mobilităţi Erasmus candidaţii vor depune la secretarul
comisiei de selecţie următoarele documente:
A. Documente obligatorii:
a) Formular de candidatură la mobilităţi Erasmus+;
b) Scrisoare de intenţie (în limba română şi în limba specifică mobilităţii/ o limba
de circulaţie internaţională, datată şi semnată, 1 pagină);
c) Curriculum vitae (format european, în limba specifică mobilităţii);
d) Copie după Cartea de Identitate (la înscriere se va prezenta şi originalul);
e) Copie după permisul de rezidenţă în România (cetăţenii altor state) (la
înscriere se va prezenta şi originalul);
f) Dosar plic.
B. Documente opţionale relevante pentru mobilitatea solicitată (in cazul documentelor
opţionale emise de terţi, nu este necesară traducerea sau redactarea acestora in limba
străină):
a) Copii după certificate/atestate lingvistice pentru nivelul de cunoaştere al limbii
specifice mobilităţii (la înscriere se va prezenta şi originalul):
i.
recunoscut internaţional;
ii.
eliberat de CLS;
iii.
eliberat de un Centru Cultural al ţării de destinaţie, ca urmare a
testării competenţei candidatului.
b) Atestate profesionale (copii);
c) Copii după diplome, certificate, atestări privind rezultatele cercetării ştiinţifice
studenţeşti, practicii, participării la proiecte extracurriculare etc.;
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d) Scrisori de recomandare de la cadre didactice/coordonatori de stagiu (original).
2. Concursul de selecţie constă în evaluarea de către comisiile de selecţie a candidaţilor în
cadrul următoarelor probe de concurs:
a) competenţă lingvistică;
b) rezultate profesionale/în învăţare;
c) interviul de selecţie.
3. Criterii specifice de selecţie:
Proba nr. 1 - Competenţă lingvistică constă în rezolvarea de către candidat a unui test.
Testul constă în rezolvarea a 4 exerciţii care verifică următoarele competenţe:
înţelegere orală, înţelegere scrisă, exprimare orală, exprimare scrisă.
Proba nr. 2 – Rezultate profesionale/în învăţare: constă în rezultatul la învăţătură al
candidatului la sfârşitul anului I.
Proba nr. 3- Interviul de selecţie - interviu susţinut de candidat în faţa comisiei de selecţie.
Pe timpul interviului se au în vedere aprecierea motivaţiei candidatului şi a
intereselor de dezvoltare personală.
Formula de calcul a mediei generale de concurs:
MG*=Rezultat proba nr.1x0,4+ Rezultat proba nr.2x0,4+ Rezultat proba nr.3x0,2
În cazul obţinerii de punctaje egale, departajarea candidaţilor se va face ţinând cont de
următoarele criterii:
a. Va avea prioritate candidatul care a întrunit cel mai mare punctaj la Proba nr. 1.
b. Dacă egalitatea de puncte se menţine în continuare va avea prioritate candidatul care a
întrunit cel mai mare punctaj la Proba nr. 2.
c. Dacă egalitatea de puncte se menţine în continuare va avea prioritate candidatul care a
punctat superior în ceea ce priveşte interesele de dezvoltare personală.
II. CALENDARUL CONCURSULUI
- 19.01.2018 -anunţul public privind desfăşurarea concursului
- 19.02 -02.03. 2018, ora 15.00 – termen de înscriere
- 05 – 06.03.2018 - probe de concurs
- 06.03.2018 –afişarea rezultatelor concursului
- 07.03.2018 – contestaţii
- 08.03.2018 – afişarea rezultatelor finale

III. NOTĂ:
(1) Candidaţii pot depune o singură opţiune pentru mobilităţi, pentru locuri cu finanţare sau
fără finanţare Erasmus.
(2) Pentru toate activităţile legate de selecţie (depunerea dosarului, participarea la probele de
concurs, retragere), prezenţa candidatului având asupra sa actul de identitate, este obligatorie.
(3) Candidaţii au obligaţia de a verifica exactitatea datelor înscrise în listele nominale şi de a
sesiza eventualele neconcordanţe cu datele reale la comisiile de selecţie.
(4) Detalii privind universitatea parteneră în cadrul programului pentru mobilităţi Erasmus +
şi despre programele de studii din oferta acestora se pot afla prin solicitarea de informaţii la
responsabilii de programul pentru mobilităţi Erasmus + din cadrul departamentelor la care se
desfăşoară programul de studii.

NECLASIFICAT
2 din 2

