Selecția pentru participarea la stagiile de practică desfășurate în străinătate, organizată în
cadrul Facultății de Fizică pentru proiectul cu titlul:
Practică pentru o dezvoltare durabilă
POCU/626/6/13/130631
Facultatea de Fizică vă invită să participați la sesiunea de selecție având ca scop stagiile de
practică desfășurate în străinătate, pentru vara anului 2022.






Pot participa studenții înscriși în proiect și înmatriculați la nivelul licență (an
preterminal)
Destinația: Hôpital Lyon Sud- Lyon, Franța
Perioada: 2 săptămâni
Cheltuieli acoperite: transport și cazare
Numar locuri disponibile: 3

Selecția va consta intr-un interviu online în limba franceză și engleză în fața unei comisii de
selecție, în baza unui dosar de candidatură.
Dosarul de candidatură trebuie trimis în format pdf până în data de 10.06.2022 ora 13.00 la
urmatoarea adresa de mail: oana.cozmuta@ubbcluj.ro, și trebuie sa conțină următoarele
elemente:
 Cererea de inscriere –Anexa 1
 Scrisoare de intenție: completată în formatul următor: https://europa.eu/europass/ro
în limba română precum și în limba franceză sau limba engleză, menționând
următoarele: o scurtă prezentare a studentului, inlcluzând aici activități
extracurriculare precum: participarea la conferințe, sesiuni de comunicări, publicații,
voluntariat etc., altele decât cele menționate în CV-ul de aplicare la proiect (2
paragrafe), descrierea a 2-3 motive care au determinat participarea la această practică
desfășurată în străinătate (2-3 paragrafe), beneficiile așteptate în urma participării la
practica desfășurată în străinătate (1 paragraf).
Criterii de eligibilitate:
1. Studenții interesați trebuie să facă parte din grupul țintă al proiectului
2. Stagiul de practică (cu denumirea specifică fiecărei specializări) trebuie să apară în
planul de învățământ al specializării/programului la care este înscris studentul.
3. Să aibă cunoștințe lingvistice ale limbii țării în care se va desfășura programul de
practică sau ale limbii engleze.
4. Schema completă de vaccinare împotriva SARS COV-19
5. Carnet de vaccinare
6. Încheierea după selecție a unei Asigurări de călătorie cu răspundere civilă, pentru
perioada deplasării (costurile suportate de către student)
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Criterii de selecție:
1. Competența lingvistică
2. Media ultimului an de studiu
3. Nota obținută la o materie specifică specializării studentului și anume: Anatomia și
fiziologia omului

Calendarul Selecției








02.06.2022 – afișarea pe pagina facultății a anunțului de selecție;
02.06.-10.06.2022 ora 13:00– trimiterea dosarelor de candidatură în format .pdf la
următoarea adresă de mail: oana.cozmuta@ubbcluj.ro;
14.06.2022- afișarea pe pagina facultății a programărilor pentru interviuri
15.06.2022- desfășurarea interviurilor
16.06.2022 – afișarea pe pagina facultății a listei studenților selectați;
17-19.06.2022 – depunerea contestațiilor;
20.06.2022 – rezolvarea contestațiilor și afișarea listei finale
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Anexa 1

Cerere de înscriere pentru participarea la stagiile de practică organizate în străinătate

Subsemnatul ________________________________________________________ (nume și
prenume), CNP ___________________________________ student în cadrul Facultății
de_________________________________ anul de studii _______, nivel de studii
(licență/master) __________ specializarea _____________________________ doresc să
particip la stagiile de practică organizate în străinătate prin proiectului cu titlul Practică
pentru

o

dezvoltare

durabilă,

POCU/626/6/13/130631

în

cadrul

organizației___________________________desfășurate în _________________ (orașul,
țara)
Pentru înscrierea în proiect atașez prezentei cereri de înscriere:


Scrisoarea de intenție în limba română și în limba în care se va desfășura
mobilitatea sau limba engleză

Pot fi contactat la telefon:___________________ și e-mail:_______________________

Declar că datele de mai sus sunt corecte și consimt în mod expres și neechivoc ca datele
mele cu caracter personal să fie prelucrate prin orice mijloace, chiar și prin transmiterea
legală către terți, în conformitate cu legislația europeană în vigoare – Regulamentul
2016/679/UE, Directiva 2002/58/CE – de către instituția publică de învățământ superior și de
către orice alt organism abilitat să efectueze verificări sau să exercite control asupra
activității acesteia, în perioada admiterii ca membru al grupului țintă în cadrul proiectului sus
menționat.

Data:
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Semnătură:

