
 

ANUNŢ IMPORTANT  
SELECŢIE PENTRU ACORDAREA DE MOBILITĂŢI STUDENŢEŞTI  

„ERASMUS+” pe semestrul 2 al anului universitar 2021-2022 

 
 

Programul Erasmus+, finanţat de către Comunitatea Europeană, oferă studenţilor din 

Facultatea de Instalaţii din Cluj-Napoca oportunitatea de Programe de studiu (SMS) la 

universităţi sau companii partenere din ţări membre ale UE în baza unor acorduri de cooperare 

bilaterală. Pentru anul şcolar 2021-2022 sunt prevăzute deocamdată două mobilităţi ERASMUS+, 

după cum urmează: 

 
 

Mobilități de studiu ERAMUS+ (Students Mobility for Studies - SMS) - două locuri 

Acord ERASMUS între Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Instalații şi 

University of Debrecen (Ungaria), Faculty of Engineering http://www.unideb.hu/portal/ şi 

constă în urmarea unui semestru de studii în limba maghiară la această facultate. Bursele sunt 

disponibile pentru studenţii care în anul universitar 2021-2022 sunt în anul II Instalaţii pentru 

Construcţii (două locuri). Responsabil de program: Conf. dr. ing. Dorin BEU. 

Bursa este pe o perioada de cinci luni şi se desfăşoară în semestrul 2 al anului universitar 

2021-2022. 

Dosarele de candidatură trebuie să conțină actele specificate mai jos și vor fi depuse în ziua 

de luni, 18 octombrie 2021, orele 1000 - 1200 la conf.dr.ing. Dorin BEU în sala I-108 sau la 

Secretariatul Facultăţii de Inginerie a Instalaţiilor, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 128-130. 

Selecţia se va desfăşura sub forma unui concurs de dosare şi a unui interviu în faţa unei 

comisii de concurs în data de miercuri, 20 octombrie 2021, de la ora 1200 în sala I 101 – B-dul 

21 Decembrie 1989. Pentru a putea reuşi la interviu toate actele trebuie să apară în dosarul de 

înscriere. 
 

 

Dosarul de candidatură trebuie să cuprindă următoarele elemente: 
• CV în format EuroPass scris in limba engleză; 

• Scrisoare de intenţie (maxim 1 pagină) scrisă în limba română; 

• Adeverinţă de la Secretariatul Facultăţii din care să rezulte situaţia şcolară în anul universitar 

anterior (2020-2021); 

• Proiect de studii scris in limba română, în care să se detalieze obiectivele de studii şi 

profesionale prevăzute pe durata mobilităţii şi materiile care vor fi studiate; 

• Prezentarea unui Atestat pentru limba maghiară (poate fi de la bacalaureat); 

 

În general, toate documentele sunt accesibile pe:  

http://bri.utcluj.ro/llp_erasmus_plus_candidati_burse.php 

http://bri.utcluj.ro/llp_erasmus_plus_beneficiari_burse.php 

http://bri.utcluj.ro/docbpc.php 

 

Informaţii suplimentare cu privire la dosarul de candidatură şi criteriile de selecţie puteţi găsi 

pe site-ul Biroului de Relaţii Internaţionale din UTC-N (http://bri.utcluj.ro/llp_erasmus_plus.php/) 

sau la coordonatorul programelor Erasmus din Facultate, conf.dr.ing. Dorin BEU (sala I-108). 

e-mail: dorin.beu@insta.utcluj.ro sau pe platforma Microsoft TEAMS. 
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