ANUNŢ IMPORTANT
SELECŢIE PENTRU PARTICIPARE LA CURSURILE ŞCOLII DE VARĂ:

DESIGN CONCEPT OF ENERGY EFFICIENT BUILDING
INTENSIVE PROGRAM ERASMUS

care se desfăşoară în perioada 22. 6. – 5.7. 2014 la:
Universitatea Tehnică din Košice, SLOVACIA
Facultatea de Inginerie Civilă şi
Institutul de Inginerie Arhitecturală, Departmentul de Fizica Construcţiilor
Programul Intensive Programmes Erasmus - Project No.: 13203-01077/KOSICE03
finanţat de către Comunitatea Europeană, oferă studenţilor din Facultatea de Instalaţii din
Cluj-Napoca oportunitatea de a participa la cursurile Şcolii de vară “Design Concept of
Energy Efficient Building” în baza unui acord de parteneriat încheiat între Universităţile
Tehnice din Košice (SLOVACIA), Praga (CEHIA) şi Cluj-Napoca (ROMÂNIA).
Şcoala de vară se desfăşoară în perioada: 22.iunie.2014 - 05.iulie.2014 la Technical
University of Košice, SLOVAKIA.
Sunt acoperite cheltuielile de cazare, masă şi deplasare pentru această perioadă (418€).
Numărul de locuri disponibil este de 6 (şase) plus 5 (cinci) rezerve.
Pot candida studenţi ai Facultăţii de Instalaţii din Cluj-Napoca din anii II, III şi IV –
Licenţă şi din anii I şi II – Master la Ingineria Instalaţiilor.
Dosarele de candidatură trebuie să conțină actele specificate mai jos și vor fi depuse în
zilele de 14-15 aprilie 2014, orele 1200 - 1400 la ş.l.dr.ing. Florin DOMNIŢA în sala I-11 –
B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 128-130.
Selecţia se va desfăşura sub forma unui interviu în faţa unei comisii în data de 16 aprilie
2014, la ora 1000 în sala I 101 – B-dul 21 Decembrie 1989. Pentru a reuşi la interviu sunt
importante toate actele şi ele trebuie să apară în dosarul de înscriere.
Dosarul de candidatură trebuie să cuprindă următoarele elemente:
 CV în format EuroPass scris în limba engleză;
 Scrisoare de intenţie (maxim 1 pagină Times New Roman 12) scrisă în limba
engleză;
 Adeverinţă de la Secretariatul Facultăţii din care să rezulte situaţia şcolară în toţi
anii universitari anteriori sau media de absolvire a studiilor de licenţă in cazul
studentilor din anul I Master;
 Prezentarea unui atestat pentru limba engleză (emis de Catedra de limbi moderne
sau de altele);
Informaţii suplimentare cu puteţi găsi pe:
 site-ul Şcolii de Vară http://people.tuke.sk/kamila.kotrasova/ip2014/
 site-ul Facultăţii de Instalaţii http://instalatii.utcluj.ro/ sau la coordonatorul
programelor Erasmus din Facultate, Ş.l.dr.ing. Florin DOMNIŢA (sala I-11).

