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PRECIZĂRI PRIVIND PUNCTAJUL OBLIGATORIU DE APLICAT LA SELECȚIE 
 
 
▪ Nota 1: 

Cunoștin țele lingvistice de limbă străină (atestat de limbă străină sau test de limbă străină) care au un 
punctaj între 1 și 10 (10 = nota maximă), punctajul reprezentând fie nota obținută la testul de limbă străină, fie 
nota obținută prin echivalarea nivelului corespunzător atestatelor de limbă străină depuse la dosar.  
În cazul rezultatelor care conțin doar nivel de limbă și nu conțin notă, punctajul se acordă după cum urmează: 

� Nivel C2 = 10 puncte  Nivel C1 = 9 puncte Nivel B2 = 7 puncte 
� Nivel B1 = 5 puncte  Nivel A2 = 4 puncte Nivel A1 = 3 puncte 

 
În cazul în care studenţii nu deţin un atestat, nivelul de limbă va fi stabilit în timpul interviului.  
 
▪ Nota 2: 

Situația școlară (media anilor de studii) care are un punctaj între 1 și 10 (10 = nota maximă), punctajul 
reprezentând media anilor de studii, inclusiv semestrul 1 din anul academic în curs. 

 
▪ Nota 3: 

Test de cunoștin țe de specialitate și / sau Evaluarea dosarului (Curriculum Vitae în format Europass; planul / 
proiectul de studiu propus pentru stagiul Erasmus; scrisoarea de intenție / de motivație; diplomele / atestatele / 
certificatele de limbi străine relevante pentru selecția Erasmus), având un punctaj între 1 și 10 (10 = nota maximă). 

 
▪ Nota 4: 

Interviul  în care se va urmări reliefarea obiectivelor principale și a oportunităților oferite de mobilitatea 
Erasmus+, având un punctaj între 1 și 10 (10 = nota maximă). 
Totodată, în interviu se vor puncta și următoarele aspecte: interesele care stau la baza solicitării mobilității 
Erasmus+; capacitatea de adaptabilitate a candidatului la un nou sistem academic, la un nou mediu socio-cultural, 
la realitatea economică și financiară din țara–gazdă; nivelul de informaţii privind universitatea–gazdă şi 
programele didactice ale acesteia; proiectul de studiu vizat; planuri academice de viitor; abilităţile de comunicare, 
exprimarea academică și competențele lingvistice în limbi străine. 

 
Atât evaluarea cunoștințelor lingvistice (atestat / test), cât și interviul sunt obligatorii pentru fiecare candidat. În caz 
contrar, candidatul va fi declarat respins. 
 
Ponderea punctajului la selecție (100 de puncte maximum): 

� Nota 1 = 20% din punctajul total; 
� Nota 2 = 10% din punctajul total; 
� Nota 3 = 30% din punctajul total; 
� Nota 4 = 40% din punctajul total. 

 
→ Exemplu de calcul: (Nota 1 x 2) + (Nota 2 x 1) + (Nota 3 x 3) + (Nota 4 x 4) = Punctaj total 100 p. 
→ Pentru punctaj 10 la fiecare criteriu: (10 x 2) + (10 x 1) + (10 x 3) + (10 x 4) = 20 + 10 + 30 + 40 = 100 p. 
 
În cazul candidaților cu aceeași medie pe ultimul loc, criteriile de departajare vor fi în următoarea ordine: 

1. Punctajul obținut la interviu. 
2. Punctajul obținut pentru cunoștințele lingvistice. 
3. Punctajul obținut pentru situația școlară. 

 
 
▪  În urma selecției Erasmus, un candidat este declarat admis dacă va obține media finală minimă 
– 8.00 (opt). Această condiție este valabilă pentru toţi anii de studii şi pentru toate ciclurile (licenţă, 
masterat, doctorat). 

 


