
  
 

                                                                                     

Facultatea de Drept 

Str. Avram Iancu nr. 11 

Cluj-Napoca, RO-400089 

Tel./Fax: 0264-59.55.04 

law@law.ubbcluj.ro 

http://law.ubbcluj.ro 

 
ANUNȚ SELECȚIE MOBILITĂȚI DE STUDIU ERASMUS+ 

AN ACADEMIC 2022-2023 

Facultatea de DREPT organizează, în perioada 22 martie-6 aprilie 2022, 

PROCESUL DE SELECŢIE pentru mobilități de studiu ERASMUS, care vor 

fi efectuate în anul universitar 2022-2023. 

La aceasta selecție pot participa studenți înscriși la nivel licență (anii 1-3) care pot candida pentru 

mobilități pentru 1 an (2022-2023) sau 1 semestru ( semestrul I sau II).

 

CRITERII DE ELIGIBILITATE: 

 studenții trebuie să fie înmatriculați la Universitatea Babeș-Bolyai, la nivel licență (anii 1-3), 

indiferent de statut („bugetat” sau „cu taxa”) și formă de învățământ („cu frecvență” sau „la 

distanță”); 

 să fi absolvit cel puțin un an de studiu în momentul începerii mobilității (se aplică numai în cazul 

nivelului licență); 

 să dețină un certificat/atestat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională sau 

în limba în care se predau cursurile la universitatea parteneră pentru care candidează (nivel minim 

B2), eliberat de o instituție acreditată. Lista certificatelor/atestatelor lingvistice acceptate: 

https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/files/invatamant/Anexa_1_Certificate_%C8%99i_atestate_lin

gvistice_acceptate_2022_13.12.2021.pdf . Candidații care nu dețin astfel de certificare pot să 

susțină testarea lingvistică on-line (OLS), oferită de CCI după procesul de selecție. 

 

CALENDARUL procesului de selecție este următorul: 

21 martie 2022 Afișarea anunțului de selecție 

22 martie - 6 aprilie 

2022 (ora 13) 

Încărcarea dosarelor de candidatură în formularul Google  

(acces exclusiv cu emailul instituțional ) 

https://forms.gle/3EeQ9iNRcq4v1Dpo6  

cel târziu până în data de 6 aprilie 2022, ora 13 

7 aprilie 2022 Evaluarea dosarelor de către comisie 

8 aprilie 2022 Comunicarea rezultatelor procesului de selecție 

8-9 aprilie 2022 Transmiterea în format electronic, prin e-mail, la adresa 

simona.pop@law.ubbcluj.ro, a eventualelor contestații (cel târziu până 

în 9 aprilie ) 

11 aprilie 2022 Comunicarea rezultatelor finale, după contestații, ale procesului de 

selecție 

 

https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/files/invatamant/Anexa_1_Certificate_%C8%99i_atestate_lingvistice_acceptate_2022_13.12.2021.pdf
https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/files/invatamant/Anexa_1_Certificate_%C8%99i_atestate_lingvistice_acceptate_2022_13.12.2021.pdf
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Dosarul de candidatură se va ÎNCĂRCA în următorul Formular Google 

https://forms.gle/3EeQ9iNRcq4v1Dpo6  

  ( acces exclusiv cu adresa instituțională ) si va cuprinde următoarele documente (format 

PDF): 

1. Fişa tip a candidatului,  completată, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF, 

denumit Nume_Prenume_Fisa – FIȘA O PUTEȚI GĂSI LA SECRETARIATUL ERASMUS – 

(biroul P3) sau o puteți descărca de pe site 

* Fiecare candidat poate depune cel mult cinci dosare de candidaturi concurente. În cazul în care 

doriți să candidați pentru mai multe locații veți completa câte o fișă a candidatului și o scrisoare de 

motivare pentru fiecare dintre acestea. În acest caz, veți menționa, pe fiecare fișă, ordinea 

preferințelor, pentru fiecare candidatură în parte.  

Precizări: 

- Unversitatea sau instituția pentru care aplicați : universitatea dorită ( ex. Trento, Mainz..etc) 

- Durata mobilității- 1 an universitar (9 sau 10 luni) sau 1 semestru ( sem 4,5 sau 5 luni) 

- Luna de începere : septembrie 2022 ( pt mobilitățile pt 1 an sau pt sem 1) sau februarie 2023 (pt 

mobilitățile pt sem 2) 

 

2. Declaraţia tip a candidatului, completată, datată și semnată, salvată sub forma unui document 

PDF denumită Nume_Prenume_Declaratie;- – FIȘA O PUTEȚI GĂSI LA SECRETARIATUL 

ERASMUS 9- (biroul P3) sau o puteți descărca de pe site 

https://cci.ubbcluj.ro/erasmus/files/Declaratie%20selectie%202022-2023.pdf 

3. Curriculum Vitae al candidatului redactat în limba de studiu din cadrul universității partenere sau 

în limba engleză, datat și semnat, salvat sub forma unui document PDF denumit sub forma 

Nume_Prenume_CV;  

 

4. Scrisoarea de motivaţie a candidatului, redactată în limba de studiu din mobilitate sau în limba 

engleză, datată și semnată, salvată sub forma unui document PDF denumit 

Nume_Prenume_Scrisoare 
* Fiecare candidat poate depune cel mult cinci dosare de candidaturi concurente. În cazul în care 

doriți să candidați pentru mai multe locații veți completa câte o fișă a candidatului și o scrisoare de 

motivare pentru fiecare dintre acestea. 

5. Adeverinţă  , eliberată de secretariatul facultății din care să reiasă  nr de credite, media 

generală a ultimei sesiuni de examinare încheiate, și media ultimului an de studiu, scanată, 

sub forma unui document PDF denumit  Nume_Prenume_Adeverinta; 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/3EeQ9iNRcq4v1Dpo6
https://cci.ubbcluj.ro/erasmus/files/Declaratie%20selectie%202022-2023.pdf
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6. Certificat/atestat de competenţă lingvistică pentru limba în care se va studia în mobilitate, nivel 

B1/B2, scanat, sub forma unui document PDF denumit Nume_Prenume_Certificat 

Lista certificatelor/atestatelor lingvistice acceptate: 

https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/files/invatamant/Anexa_1_Certificate_%C8%99i_atestate_lin

gvistice_acceptate_2022_13.12.2021.pdf  

sau  

Declarație pe proprie răspundere prin care studentul își prezintă acordul de a susține testarea 

lingvistică on-line (OLS), oferită de CCI după procesul de selecție, datată și semnată, salvată sub 

forma unui document PDF denumită: Nume_Prenume_Declaratie_Atestat (se redactează de către 

candidat si va conține, numele, prenumele, anul de studiu, acordul și limba).Acordarea mobilității 

către un candidat va fi condiționată de obținerea calificativului minim (B1 /B2), la testarea online 

STUDENȚII VOR PRIMI PRIN EMAIL CONFIRMAREA ÎNREGISTRĂRII 

DOSARULUI! 

PRECIZARI 

Notă 1: În situația în care candidatul este programat la un test de competență lingvistică dupa 

încheierea procesului de selecție (ex.: Lingua, Alpha, alte certificare internaționale cum ar fi Toefl, 

Cambridge, DELF/DALF, DELE, etc.), este necesară o declarație pe proprie răspundere care să 

menționeze faptul că, în cazul în care studentul este selectat, dosarul de candidatură va fi completat 

ulterior cu o copie a certificatului obținut.  Candidații care nu au posibilitatea de a obține un 

certificat/atestat, în cazul în care vor fi selectați, vor participa la o testare lingvistică online, oferită 

de Centrul de Cooperări Internaționale al UBB, după încheierea procesului de selecție, la care va 

fi necesară obținerea unui nivel minim de B1/B2. Candidații vor transmite o declarație pe proprie 

răspundere prin care își vor asuma participarea la această testare și o vor anexa dosarului de 

candidatură. Acordarea mobilității către un candidat va fi condiționată de obținerea calificativului 

minim, la testarea online. Condiția deținerii unui certificat de limbă nu se aplică  studenților care 

vor studia în cadrul universității partenere în aceeași limbă în care studiază la Universitatea 

Babeș-Bolyai. 

Notă 2: Toate documentele pentru care se solicită denumiri de tipul Nume-Prenume etc. vor indica 

în denumire numele și prenumele propriu-zise, ale candidatului. 

CRITERIILE DE EVALUARE a candidaţilor vor fi următoarele: 

 dosar de candidatură: 70%; 

 media generală aferentă ultimei sesiuni de studii încheiată: 30%. 

 

 

 

https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/files/invatamant/Anexa_1_Certificate_%C8%99i_atestate_lingvistice_acceptate_2022_13.12.2021.pdf
https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/files/invatamant/Anexa_1_Certificate_%C8%99i_atestate_lingvistice_acceptate_2022_13.12.2021.pdf
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COMISIA DE SELECȚIE a candidaţilor: 

 Diana Botău (Facultatea de Drept) 

 Oana Cozmuță (CCI) 

 Daniel Nițu (Facultatea de Drept) 

 

LISTA MOBILITĂȚILOR ERASMUS  disponibile pentru anul universitar 2022-2023 poate fi 

găsită pe site-ul Facultății de Drept, secțiunea Relații Internaționale/Erasmus 

https://law.ubbcluj.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=3870:selectie-mobilitati-

erasmus-2020-2021-nivel-licenta&catid=51&Itemid=137  

 

 

REZULTATELE  INIŢIALE, PRECUM ŞI CELE FINALE (după contestații) ale procesului de 

selecție se vor afișa pe site-ul Facultății de Drept, secțiunea Relații Internaționale/Erasmus 

https://law.ubbcluj.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=3870:selectie-mobilitati-

erasmus-2020-2021-nivel-licenta&catid=51&Itemid=137  

 

Rezultatele se vor afișa cu numerele matricole ale candidaților  

 

 

 

 

https://law.ubbcluj.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=3870:selectie-mobilitati-erasmus-2020-2021-nivel-licenta&catid=51&Itemid=137
https://law.ubbcluj.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=3870:selectie-mobilitati-erasmus-2020-2021-nivel-licenta&catid=51&Itemid=137
https://law.ubbcluj.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=3870:selectie-mobilitati-erasmus-2020-2021-nivel-licenta&catid=51&Itemid=137
https://law.ubbcluj.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=3870:selectie-mobilitati-erasmus-2020-2021-nivel-licenta&catid=51&Itemid=137

