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 Având în vedere situația de urgență determinată de epidemia COVID-19 
(prelungită până pe data de 14.05.2020), Consiliul de Administrație al UMF București 
(întrunit în data de 15.04.2020) și Senatul UMF (întrunit în data de 27.04.2020) a 
hotărât modificarea Metodologiei de selecție a studenților pentru mobilități de studiu 
pentru anul universitar 2020-2021 pentru a se limita pierderea unora din locurile 
disponibile și pentru a facilita începerea mobilităților în semestrul I al anului 
universitar 2020-2021 (în cazul în care situația sanitară va permite acest lucru). 

 Astfel, studenții înscriși la procesul de selecție vor fi clasificați în funcție de 
media generală (media mediilor generale ponderate obținute în anii de studiu anterior 
finalizați) și de limbă străină pentru care s-au înscris.  

 În cazul în care există situații de departajare (medii generale egale), al doilea 
criteriu va fi media generală ponderată a ultimului an de studiu finalizat. 

 Pentru exprimarea opțiunilor studenții vor completa un formular online iar 
locurile se vor atribui în ordinea descrescătoare a mediilor generale pentru fiecare 
limbă străină în parte. 

 Perioada de completare a formularului este: 29.04.2020 – 01.05.2020. După 
completarea formularului nu se mai admit solicitări de modificare a ordinii opțiunilor. 
Necompletarea formularului va duce la pierderea posibilității de a fi selectat.  

 

 LINK-UL CĂTRE FORMULARUL ONLINE VA FI AFIȘAT PE DATA 
DE 28.04.2020 SAU CEL TÂRZIU PE 29.04.2020 ÎN CURSUL DIMINEȚII (se va 
afișa link-ul împreună cu instrucțiunile de completare ale formularului). 
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 Înainte de completarea formularului studenții sunt rugați să analizeze cu 
atenție lista locurilor disponibile și să aibă lista opțiunilor pregătită înainte și să 
completeze cu atenție formularul pentru că nu se vor admite solicitări ulterioare 
de modificare ale acestuia. Studenții își vor pregăti mai întâi lista opțiunilor pentru 
limba străină pentru care s-au înscris inițial și apoi vor completa formularul online – 
cu atenție pentru a evita greșelile.  

Dacă se identifică discrepanțe între limba străină la care studentul s-a înscris 
inițial și datele din formularul de exprimare a opțiunilor, se va anula formularul de 
exprimare a opțiunilor cu pierderea posibilității de a participa la distribuirea locurilor 
(de exemplu s-a înscris la franceză dar își exprimă opțiunile pentru germană ca limbă 
străină la care s-a înscris). 

Dacă un student nu completează formularul de exprimare a opțiunilor până 
pe data de 01.05.2020, se va considera că renunță la participarea la procesul de 
selecție. Dacă există studenți care au decis deja să renunțe la participarea la 
procesul de selecție, sunt rugați să ne anunțe pe email. 

 Pe data de 04.05.2020 se va afișa lista rezultatelor pe site iar studenții au la 
dispoziție 24 de ore pentru depunerea unor eventuale contestații pe email la adresa 
erasmus.bpc@umfcd.ro  

   

 Alte mențiuni: 

 - rămân valabile precizările din Metodologia inițială privind redistribuirea 
locurilor rămase libere – locurile ce rămân neocupate la anul 2 și 3 se transferă 
celor din anul 4 pentru limbile străine corespunzătoare. Astfel locul de la Cadiz 
(anul 2) și locurile pentru italiană (anul 3) nealocate inițial vor merge către anul 4.  

 - locul de la Leipzig pentru anul 2 s-a anulat iar cele rămase pentru anii 3 și 4 
sunt pentru mobilități în semestrul II al anului universitar 2020-2021 

 - nu se admit solicitări de modificare a limbii străine pentru care studentul 
s-a înscris inițial 

 - dacă unui student i se alocă un loc pentru limba străină pentru care s-a înscris 
inițial nu se admite cererea de renunțare la respectivul loc pentru un loc de la o altă 
limbă străină; studentul poate renunța la locul respectiv renunțând astfel și la 
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efectuarea mobilității Erasmus de studiu (de exemplu i se alocă loc la Lyon dar vrea să 
schimbe pentru un loc în Italia – astfel de cereri nu vor fi admise). 

 - având în vedere numărul candidaților înscriși pentru fiecare an și limbă străină 
în parte, studenții înscriși pentru franceză și germană la anul 4 își pot exprima 
opțiunea de re-distribuire pentru limba italiană în cazul în care nu li se alocă un 
loc la limba străină la care s-au înscris oficial. 

 - pentru Universitatea din Viena termenul limită pentru trimiterea 
nominalizărilor este 30.04.2020; s-a transmis o solicitare de prelungire a acestui termen 
pentru universitatea noastră dar în acest moment nu avem un răspuns pozitiv – 
studenții sunt rugați să ia în calcul și acest aspect care ar putea duce la o întârziere în 
afișarea rezultatelor pentru limba germană. 

 - Universitatea din Lyon a fost de acord cu suplimentarea cu 1 loc a numărului 
de locuri inițial (de la 5 la 6 locuri – locul suplimentar este alocat la anul 4). 

 - Încheierea unui nou acord cu Universitatea din Nice a permis includerea unui 
loc suplimentar pentru Franța la anul 4. 

 Pentru orice problemă întâlnită la completarea formularului de exprimare a 
opțiunilor sau neclaritate, vă rugăm să ne contactați pe email: erasmus.bpc@umfcd.ro 
sau la telefon 0723.511.089 (preferabil SMS sau WhatsApp). 

  

     Biroul pentru Erasmus+ Universitatea de Medicină și 
Farmacie ”Carol Davila” 


