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Criterii selecție studenți în vederea efectuării mobilităților 

 

Participarea studenților din Facultatea de Inginerie (FI) a Universității Babeș-Bolyai 

(UBB) la mobilităţi ERASMUS și Central European Exchange Program for University Studies 

(CEEPUS), etc. se face în baza unui proces de selecție în care se stabilește eligibilitatea. La 

procesul de selecție participă decanul, prodecanul responsabil cu studenții și, după caz, 

reprezentantul ERASMUS respectiv CEEPUS al Facultății de Inginerie. Procesul de selecție are 

loc indiferent de numărul de aplicaţii. 

 

În cadrul procesului de selecție sunt necesare următoare informații / documente: 

- fișa candidatului (se completează on-line la 

https://www.cs.ubbcluj.ro/~robu/erasmus/apps/selectie.php și se semnează documentul pdf 

generat); 

- declarație pe proprie răspundere (se descarcă de pe pagina Centrului pentru cooperări 

internaționale); 

- scrisoare de motivație în limbă străină, în funcție de destinația pentru care optează 

studentul (engleză, franceză, germană, etc.), semnată; 

- curriculum vitae în limba străină, in funcție de destinația pentru care optează studentul 

(engleză, franceză, germană, etc.), model european, semnat; 

- adeverință de student pe care să fie menționate: media anului universitar precedent și 

media sesiunii de iarnă al anului universitar curent. Studenții din anul I, nivel Licență, vor 

prezenta doar adeverință de student cu media din sesiunea de iarnă al anului universitar curent; 

- certificat de competență lingvistică pentru limba în care se studiază la universitatea 

parteneră sau pentru o limbă de largă circulație (engleză, franceză, germană, etc.); 

- cei care nu au obținut un certificat de competență lingvistică, atașează o declarație și 

participă la evaluarea competențelor lingvistice online în cadrul programului Erasmus în data 

și la ora la care vor fi programați, calificativul minim necesar fiind B1 pentru licență, B2 

pentru master și doctorat.  

 

La selecție pot participa inclusiv studenți care nu au cetățenie UE, dar care sunt 

înmatriculați la Universitatea Babeș-Bolyai. Obligația studenților din această categorie, în cazul 

în care vor fi selectați, este de a obține viza în vederea deplasării în țara de studiu. 


