
ANUNŢ IMPORTANT  
  

SELECŢIE PENTRU ACORDAREA DE MOBILITĂŢI STUDENŢEŞTI „ERASMUS+”  
DEPARTAMENTUL CALCULATOARE  

  
  

  Programul ERASMUS+, finanţat de către Comunitatea Europeană, oferă studenţilor din UTC-N 
oportunitatea de a urma un program de studiu la o universitate parteneră dintr-o ţară membră a UE, ȋn baza unor 
acorduri de cooperare bilaterale încheiate între facultăţile/departamentele din UTC-N şi universităţi partenere. În 
cadrul colaborării dintre Catedra de Calculatoare şi alte instituţii de învăţământ superior europene, în anul şcolar 
2021-2022 sunt prevăzute o serie de mobilităţi ERASMUS. Selecţia curentă vizează in principal mobilităţile de 
studiu pentru anul universitar 2021-2022 (semestrul al II-lea), respectiv pe cele de practică (placement) pentru vara 
2022. La adresa http://bri.utcluj.ro/erasmus_plus_cj.php se găseşte lista tuturor acordurilor valabile pentru anul 
universitar 2021-2022. Sunt valabile in principiu acordurile la care coordonatorii sunt cadre didactice din 
Departamentul de Calculatoare!  
  
Dintre aceste destinaţii, cele care au fost deja activate în anii anteriori şi/sau sunt mai bine cunoscute din punct de 
vedere administrativ sunt următoarele:  
  
I Burse de studiu ERASMUS+  
  

1. Acord ERASMUS între Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Catedra de Calculatoare, şi Universitatea 
din Zwolle (Windesheim), Olanda. Responsabil de program: Prof. dr. ing. Rodica Potolea. Site web: 
http://www.windesheim.nl/.  

2. Acord ERASMUS între Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Catedra de Calculatoare, şi TECHNISCHE  
UNIVERSITAT MUNCHEN (Germania). Responsabil de program: Prof. dr. ing. Rodica Potolea.  

3. Acord ERASMUS între Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Catedra de Calculatoare, şi University 
College din Cork, Irlanda. Responsabil de program: S. l. ing. Cosmina Ivan. Site web: 
http://www.ucc.ie/en/study/international/erasmus-in/    

4. Acord ERASMUS între Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Catedra de Calculatoare, şi Braude College 
of Engineering, Israel. Responsabil de program: Prof. dr. ing. Vasile Dădârlat. Site web: 
http://www.braude.ac.il/english/  

5. Acord de MASTERAT între Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Catedra de Calculatoare şi Vrije 
Universiteit Brussel (VUB), Belgium. Se adresează exclusiv studenților masteranzi din anul I de studiu, 
pentru posibilitatea de a aplica pentru mobilitate in anul al II-lea de master. Site web: 
https://www.vub.be/en/study/applied-sciences-and-engineering-applied-computer-science#programme   

6. Acord ERASMUS între Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Catedra de Calculatoare, si Universidad 
Carlos III, Madrid – Computer Science. Responsabil de program: Prof. dr. ing. Rodica Potolea. Site web: 
https://www.uc3m.es/studies/uc3m_students-mobility-incoming   

7. Acord ERASMUS între Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Catedra de Calculatoare, şi Universidad 
Politechnica di Madrid. Responsabil de program: Prof. dr. ing. Vasile Dădârlat. Site web: 
http://www.upm.es/internacional/Students/ExchangeMobilityPrograms/Foreign%20Students%20Guide  

8. Acord ERASMUS între Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Catedra de Calculatoare, şi Ecole Normale 
Supérieure de Lyon, Franţa. Responsabil de program: Conf. dr. ing. Camelia Lemnaru. Site web: 
http://www.ens-lyon.fr/DI/?page_id=18; http://www.ens-lyon.fr/en/studies/admissions/application-
studentexchange-program   

9. Acord ERASMUS între Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Catedra de Calculatoare, şi INSA (Institut 
National des Sciences Appliquées) din Rennes, Franţa. Responsabil de program: Conf. dr. ing. Camelia 
Lemnaru. Site web: http://www.insa-rennes.fr/info.html#!lightbox[iframes]/0/; 
https://www.insarennes.fr/en/exchange-programmes.html   



   
Recent, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca a intrat într-un parteneriat european, denumit EuT – European 
University of Technology, împreună cu alte 7 universități europene: https://www.univ-tech.eu/. Filmul de 
prezentare al programului îl puteți găsi aici: https://www.youtube.com/watch?v=46PtjX8Vr0Y&feature=youtu.be. 
O colecție de resurse utile pentru informare (pentru fiecare universitate parteneră) puteți găsi aici: 
https://drive.google.com/file/d/1buTi9MCNs4POclY11ZdvH57hGXyd0Lzs/view?usp=sharing     
Pentru efectuarea unei mobilități la una din universitățile din EuT, bursa Erasmus se va suplimenta cu suma de 200 
EUR (bani primiti pentru întreaga durată a deplasării).  
Studenții interesați de efectuarea unui stagiu in una din universitățile partenere – atât in cele „neexplorate”, cât și in 
cele deja „activate” – trebuie să discute ÎN PREALABIL cu responsabilii de program (numele responsabililor de 
program se găsesc la http://bri.utcluj.ro/erasmus_plus_cj.php), cadre didactice din Departamentul Calculatoare.  
  
  
II Burse de tip Placement (stagii de practică) ERASMUS+: Selecția pentru bursele de tip Placement va fi 

realizată pentru cei care doresc mobilitate în vara 2022.  
  

Candidaţii pentru bursele de studiu din Franţa şi Germania la nivel licenţă (anii 3 şi 4) trebuie în mod 
OBLIGATORIU să cunoască limba franceză, respectiv limba germană, cel puțin la nivel mediu (este necesară 
includerea în dosar a unui certificat lingvistic corespunzător).   
  

 Candidaţii vor examina oferta universităţilor vizate (de pe paginile lor de web) şi vor veni INCLUSIV cu 
propunerea de cursuri pe care să le urmeze. Acest aspect este DEOSEBIT DE IMPORTANT, deoarece la 
revenirea în ţară este necesar să se realizeze echivalarea disciplinelor urmate în străinătate cu cele din 
curricula secţiei de Calculatoare!!! Comisia va verifica lista disciplinelor pe care fiecare candidat doreşte să 

  
  
  
  

le contracteze la destinaţie şi concordanţa cu disciplinele din planul de învăţământ de la UTC-N.   
  
Toate documentele sunt accesibile pe: http://bri.utcluj.ro/erasmus_plus.php (si paginile derivate).  

Criterii de selecţie / Dosarul de candidatură:   

• Curriculum Vitae;  
• Scrisoare de intenție;  
• Certificat de competență lingvistică adecvat programului de studiu la universitatea-gazdă din UE, 

eliberat de catedra de specialitate a UTC-N sau de alte instituţii autorizate (minimum B1 - nivel 
mediu);  

• Adeverință eliberată de către decanatele facultăţilor din care să rezulte situaţia profesională în anul 
universitar anterior mobilităţii şi în ultima sesiune de examene (nu foaie matricola!);  

• Propunerea de cursuri de urmat la instituţia gazdă, respectiv propunere de temă de proiect de cercetare 
(dizertaţie) – unde este cazul (poate fi inclusa in scrisoarea de intenție);  

  
Înscrierea candidaților se face online, prin trimiterea dosarului, in format electronic (o arhiva cu numele 

studentului), la adresa Claudia.Olar@cs.utcluj.ro. Data limită de depunere a dosarelor este vineri, 22.10.2021, 
ora 23:59.  

Interviul de selecție va avea loc în ziua de marti, 26.10.2021, pe platforma MS Teams, începând cu ora 
09:45. Selecția candidaților se va realiza pe baza rezultatelor academice cumulate, a rezultatelor testului de 
competențe lingvistice (demonstrate prin certificat) și a interviului de selecție.   

  
 

Conf. dr. ing. Camelia Lemnaru  
             Cluj-Napoca, 11 octombrie 2021 


