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BUCUREŞTI 

 

METODOLOGIA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI ERASMUS 2018  

pentru selecția studenților ce vor desfășura mobilități Erasmus în anul 
universitar 2018-2019 

FACULTATEA DE MEDICINĂ 

 

 Concursul Erasmus se va desfășura conform următorului calendar: 

 Facultatea de Medicină 

 - perioada de înscriere - 26.02.2018 - 09.03.2018 

 - perioada de validare a dosarelor de înscriere - 12.03.2018 - 14.03.2018 

 - afișarea listei candidaților - 15.03.2018 

 - Concursul Erasmus - proba scrisă - sâmbătă, 17.03.2018 - ora 9:00 - Amfiteatrul Mare al 
Facultății de Medicină 

 Candidații vor fi prezenți în Amfiteatrul Mare la ora 8:00 având asupra lor cartea de 
identitate și carnetul de student.  

 

 Condițiile de înscriere la Concurs sunt: 

1. Studenti din anul II, III sau IV la Facultatea de Medicină  

2. Media generală aritmetică a tuturor sesiunilor de examene peste 8.00, atestată de 
Decanatul Facultatii de Medicină  (se va calcula media aritmetică a mediilor generale 
ponderate obținute în anii anteriori de studiu) 

3. În momentul înscrierii la Concurs studentul nu are restanțe la examenele susținute în 
anul universitar 2017-2018 și nu este repetent, fapt atestat de Decanatul Facultății de 
Medicină  

4. Nu a beneficiat de bursă sau stagii Erasmus anterior înscrierii la Concurs. 

5. Cerere de inscriere si un curriculum vitae (CV format EuroPass) de o pagină.  

6. În cererea de înscriere precizează limba străină pentru care candidează.  

7. Cunoașterea limbii țării pentru care candidează. 
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 Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente: 

1. Cererea de înscriere 

2. CV Europass (cu precizarea unui nr. de telefon si a unei adrese de e-mail unde poate fi 
contactat candidatul) 

3. Document (adeverință) eliberat de către Decanatul Facultății care să ateste mediile obtinute 
în anii de studii anteriori - pe cererea de înscriere Decanatul Facultății de Medicină va 
completa mediile generale ponderate obținute de către student în anii de studiu anterior 
finalizați 

4. Document care să ateste cunoașterea limbii țării pentru care se candidează (copie după 
certificatul de limbă străină – recomandat B2 dar se acceptă și B1 sau o adeverință care 
să ateste faptul că studentul este înscris la un curs de limbă străină nivel B1/B2 și data la 
care urmează să susțină examenul de nivel). Se aplică pentru franceză, germană, italiană și 
spaniolă.  

În cazul în care există studenți care au absolvit licee cu predare în limba străină pentru care 
candidează (ex. Colegiul German Goethe, Liceul Cervantes, etc), acești studenți pot pune la 
dosar o copie după diploma de Bacalaureat pentru a demonstra cunoașterea limbii străine. 

 Dosarele de înscriere se vor depune la Decanatul Facultății la secretara de an în perioada de 
înscriere menționată.  

 Validarea dosarelor va consta în verificarea îndeplinirii condițiilor de înscriere și a prezenței 
documentelor solicitate. 

 În urma validării dosarelor se va afișa lista candidaților acceptați pentru a participa la 
Concursul de selecție. 

 Concursul de selecție se va desfășura conform calendarului afișat mai sus și va fi realizat 
printr-o probă scrisă. 

  

 CONCURSUL DE SELECȚIE 

 Pentru Facultatea de Medicină, Concursul de selecție într-un test cu 60 de întrebări tip 
grilă (tip complement simplu si tip complement grupat). Întrebările vor fi realizate de către 
Comisia de Concurs pe baza tematicii de concurs afișată pe site-ul universității. Timpul alocat 
pentru rezolvarea chestionarului va fi de 120 de minute. 

 După finalizarea probei scrise se va realiza corectarea lucrărilor în prezența candidatului a 
cărui lucrare se corectează și a unui alt student martor. După corectarea lucrării, punctajul obținut se 
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comunică studentului care semnează pentru luarea la cunoștință împreună cu cadrul didactic ce a 
realizat corectura și cu studentul martor. 

 În cazul în care există contestații ce privesc întrebările testului, acestea se vor rezolva pe loc 
de către membrii Comisiei. 

 După corectarea tuturor lucrărilor și rezolvarea tuturor contestațiilor, punctajele obținute de 
către studenți vor fi introduse într-un tabel special realizat și se va trece la alocarea locurilor scoase 
la concurs pentru fiecare limbă străină în parte în funcție în ordinea descrescătoare a punctajelor și 
de opțiunea exprimată de fiecare student. 

 

 Alocarea locurilor scoase la Concurs 

 Pentru fiecare limbă străină, studenții își vor alege Universitatea parteneră la care doresc să 
efectueze mobilitatea de studiu.  Alocarea locurilor se va face pentru fiecare limbă străină în parte 
în ordinea descrescătoare a punctajelor. 

 Se va începe cu alocarea locurilor disponibile pentru anul II și se va continua cu cele alocate 
anilor III și IV. 

 În cazul în care la anii II și III vor rămâne locuri disponibile, acestea vor fi alocate anului 
IV în funcție de particularitățile fiecărei universități în parte (de ex. locurile universității din 
Tours nu pot fi re-distribuite deoarece această universitate acceptă doar studenți dintr-un anumit an 
de studiu). 

 La alocarea locurilor pentru anul IV, se va lua în calcul lista inițială a locurilor disponibile la 
care se vor adăuga cele rămase disponibile la anii II și III în cazul în care acest lucru se va întâmpla. 

 După alocarea locurilor pentru fiecare limbă străină, în cazul în care rămân locuri nealocate 
pentru o anumită limbă străină și studenți cărora nu li s-au putut aloca un loc pentru limba străină 
pentru care au candidat li se va putea aloca un alt loc de la o altă limbă străină. Această re-
distribuire se va realiza în ordinea punctajelor realizate de către studenți, a preferinței comunicată 
de către student și în condițiile asumării de către student a prezentării certificatului de limbă străină 
până pe 31.07.2018. 

 După ce studentului i s-a alocat un loc (pe care îl alege din cele disponibile), nu se vor 
permite schimburi ale locurilor între studenți și nu se vor admite solicitări de schimbare a locului 
alocat cu un alt loc. 

 În cazul în care există situații ce necesită departajarea studenților, aceasta se va realiza în 
funcție de media generală ponderată a anului de studiu anterior finalizat.  
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 Alocarea burselor Erasmus 

 Având în vedere fondurilor financiare preconizate a fi alocate pentru anul universitar 2018 - 
2019, nu este posibilă finanțarea tuturor locurilor scoase la Concurs.  

 Pentru anul universitar 2018-2019 se va aloca finanțare pentru numărul de luni menționate 
în tabelul locurilor pentru 40 de studenți în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute la proba 
scrisă - pentru fiecare an de studiu in parte. Alocarea burselor se va face după finalizarea procesului 
de distribuire și re-distribuire a locurilor disponibile. 

 Ținând cont de diferențele dintre tematici și nivelul de studiu al studenților, se va finanța un 
număr finit de locuri pentru fiecare an de studiu. 

 Pentru studenții anului II se va aloca finanțare pentru 4 locuri. 

 Pentru studenții anului III se va aloca finanțare pentru 15 locuri. 

 Pentru studenții anului IV se va aloca finanțare pentru 21 locuri. 

 Chiar dacă la anul IV, număr de locuri disponibile va crește prin transferarea celor rămase 
libere la anii II și III, numărul de locuri finanțate nu se va modifica - la anul IV se vor finanța 
doar mobilitățile efectuate de primii 21 de studenți în ordinea punctajelor. Doar în cazul în 
care la anii II și III rămân burse nealocate, acestea vor fi transferate anului IV. 

 Studenții cărora li se va aloca un loc la Concurs dar în afara celor finanțate, vor putea 
efectua mobilitatea respectivă doar în condițiile acceptării statutului de Erasmus free - fără bursă. 
Dacă această condiție nu este acceptată de către student, studentul va renunța la locul 
respectiv acesta putând fi alocat altui student (în ordinea punctajelor și a preferințelor) care 
acceptă statutul de Erasmus free.  

 În cazul în care există mai mulți studenți cu același punctaj și este necesară departajarea 
acestora pentru alocarea burselor, departajarea se va face în funcție de media ponderată obținută în 
anul anterior de studiu. 

 În cazul în care fondurile aprobate pentru anul 2018 - 2019 (cuantumul fondurilor alocate 
fiind cunoscut în luna iunie 2018) va permite creșterea numărului de locuri finanțate, acest lucru se 
va realiza ținând cont de regula proporționalității pentru fiecare an de studiu în parte și de 
punctajele obținute de către studenți.  

 Valoarea bursei este de 500 Euro / lună finanțată. 

 Pentru detalii / clarificări suplimentare, vă rugăm să transmiteți întrebările dumneavoastră 
către adresa de e-mail: erasmus.sega@gmail.com. 

    Biroul pentru Erasmus+ 

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” 


