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Regulament de acordare a burselor pentru studenții implicați în activități 

internaționale, în cadrul proiectului CNFIS – FDI 2020-0294 Cooperare, 

performanță și vizibilitate - chei de acces spre consolidarea dimensiunii 

internaționale a Universității din Petroșani  

 

 

Dispoziții generale 

Art.1  

Regulamentul de acordare a burselor pentru studenți implicați în activități internaționale 

respectă Carta Universității din Petroșani și regulamentul de acordare a buselor la nivel de 

universitate. 

Art.2  

Prezentul regulament se adresează selecției studenților implicați în acțiunile de 

internaționalizare specifice la nivelul Universității din Petroșani, care vor primi burse pentru 

activitatea depusă, având scopul de a-i conștientiza, motiva și implica în acțiunile specifice. 

Art.3  

Sunt eligibili toți studenții și masteranzii Univeristății din Petroșani, cu condiția minimă de a fi 

participat cel puțin o dată într-o mobilitate internațională și nu mai fac parte din grupul țintă 

al altui proiect în derulare la Universitatea din Petroșani. 

Art.4 

Perioada de acordare a burselor este de 4 luni, în perioada septembrie-decembrie 2020 și 

implică derularea de activități specifice studențești cu caracter internațional. Se vor acorda 8 

burse în valoare de 500 lei/ lună. 
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Procesul de selecție 

Art.5  

Comisia de selecție răspunde de: 

  

• pregătirea și organizarea selecției studenților și masteranzilor; 

• stabilirea criteriilor de selecție; 

• stabilirea studenților și masteranzilor care vor beneficia de bursele CNFIS - FDI; 

• relația cu studenții și masteranzii interesați de dezvoltarea aptitudinilor și abilităților 

de socializare și internaționalizare 

Art.6  

Comisia de selecție este formată din Prorectorul de resort, câte un reprezentant de la fiecare 

facultate și Directorul de proiect CNFIS-FDI, precum și un secretar de comise, din echipa 

proiectului. 

Art.7 

Criteriile de selecție a aplicanților sunt următoarele: 

▪ Implicarea in organizarea evenimentelor in cadrul Biroului Erasmus+  

▪ Informarea si diseminarea informațiilor despre programul Erasmus+ și acțiunile de 

internaționalizare specifice din comunitatea locala /națională/ internațională 

▪ Crearea de conținut pentru canalele online de diseminare a informațiilor Erasmus+ și 

postarea pe pagina web si canale de social media) 

▪ Coordonarea activităților privind integrarea studenților incoming. 

Art.8 

Acordarea punctajului fiecărui candidat se va face astfel: 

▪ CV- maxim 10 puncte 

▪ Scrisoare de intenție cu indicarea obiectivelor urmărite și a acțiunilor anterior 

desfășurate în evenimentele internaționale – maxim 10 puncte 

▪ Interviu – maxim 10 puncte 

 

 

Art.9  
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În cazul mediilor egale, criteriul de departajare îl va constitui media ultimului an de studiu. 

Art.10 

Depunerea dosarelor de selecție are loc online prin trimiterea unui CV și a unei scrisori de 

intenție pe adresa de email erasmusplus@upet.ro în perioada 3-30 august. Interviul de 

selecție se va desfăsura online in perioada 7-8 septembrie. 

Dispoziții finale 

Art.11 

Derularea competiției și  diseminarea informațiilor specifice se va face cu respectarea tuturor 

condițiilor de transparență prin publicarea anunțului de lansare și a regulamentului de 

acordare a buselor pe pagina web a universității, pe pagina oficială de Facebook, precum și 

prin informarea directă a Decanatelor. 

Art.12  

După finalizarea procesului de selecție, în cazul în care rămân locuri neocupate, managerul 

de proiect poate decide organizarea unui nou proces de selecție într-o nouă etapă. 

Art.13 

Prezentul regulament poate fi completat/modificat în funcție de necesitățile reale care decurg 

din implementarea proiectului. 

 

Întocmit, 

Director proiect CNFIS -FDI, lector univ.dr. Oana Răvaș 
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