
 

ANUNȚ IMPORTANT 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL ERASMUS 2018 

FACULTATEA DE MEDICINĂ 

 

 Candidații înscriși la Concursul Erasmus 2018 sunt rugați să fie prezenți sâmbătă, 17 

Martie - ora 8:00 în fața Amfiteatrului Mare al Facultății de Medicină.   

 Intrarea în Amfiteatru se va face în ordinea alfabetică a numelor 
candidaților în funcție de anul de studiu.  

 Candidații sunt rugați să se prezinte având Cartea de Identitate, pixuri albastre și foi 
albe format A4.  

 Proba de cunoștințe medicale se desfășoară în limba română. 

 Corectarea lucrărilor se va face imediat după finalizarea probei de cunoștințe 
medicale. Apoi se va trece la alocarea locurilor și burselor disponibile.  

 Alegerea locurilor disponibile se face PERSONAL astfel încât studenții sunt rugați 
să rămână în sală până la finalizarea Concursului.  

 Studenții ce vor fi declarați câștigători sunt rugați să rămână în sală pentru 
aproximativ 15 minute după finalizarea Concursului pentru a li se explica primii pași ce 
trebuie făcuți pentru efectuarea mobilităților. 

 

 CLARIFICĂRI SUPLIMENTARE PRIVIND METODOLOGIA DE CONCURS 

  

 Alocarea locurilor și a burselor se va face în 2 pași: 

 PASUL 1: Alocarea locurilor scoase la Concurs 

 La sfârșitul probei de selecție se va realiza alocarea locurilor disponibile în funcție de 
limba străină pentru care s-a înscris fiecare candidat folosind ca criterii: 

• punctajul obținut la proba de selecție  
• media generală ponderată a anului anterior de studiu (pentru cazurile în care 2 candidați 

obțin același punctaj la proba de selecție). 
 
 
 



 PASUL 2: Alocarea burselor disponibile 

 În acest pas se va realiza o nouă clasificare pentru fiecare an de studiu în parte în ordinea 
punctajelor - clasificare în care vor intra toți studenții cărora li s-au alocat locuri în pasul 
anterior (indiferent de limba străină pentru care au primit loc).  

 Pentru fiecare an de studiu primii studenți clasați vor primi finanțare - conform numărului 
de burse precizat în Metodologie. La alocarea burselor se ia în calcul punctajul obținut la proba 
de selecție. Bursele nu se alocă pe limbi străine ci pe an de studiu. 

 Conform Metodologiei, locurile rămase libere la anii 2 și 3 se vor aloca anului 4 pentru 
fiecare limbă străină în parte. 

 Având în vedere că la anul 2 s-au înscris doar 3 candidați pentru limba franceză, 
locurile libere de la Universitățile din Germania și Spania se transferă la anul 4. De asemenea, 2 
din bursele alocate anului 2 se transferă la anul 4. 

 Locurile ce vor rămâne libere la anul 3 se vor transfera la anul 4. 

 Pentru clarificări suplimentare, vă rugăm să ne contactați la adresa de email: 
erasmus.sega@gmail.com  


