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Barem de selecţie a studenţilor bursieri ERASMUS pentru anul academic 2017-2018,
Semestrul II
Conform procedurii de selecţie, nota obţinută la examenul de competenţă lingvistică şi de
comunicare într-o limbă străină se adună cu punctajul obţinut pe baza mediei generale a anului/anilor
anterior(i).
A. Candidaţii susţin atât o probă scrisă-testare ( stabilită de comisia de selecţie) şi o probă
orală (susţinerea unui dialog cu membrii comisiei - probă de interacţiune verbală şi o probă de
înţelegere a unui mesaj oral).
Nota minimă la concursul de selecţie pentru acceptarea candidaturii ERASMUS este
7,50, nivelul B1 din Cadrul comun european de referinţă. Între 7,50-8,00 se acordă 1 pct, 8,00-8,50 –
2 pct., 8,50-9,00 – 3 pct., 9,00-9,50 – 4 pct., 9,50-10 – 5 pct, punctaj care se va adăuga la punctajul
corespunzător mediei anului/anilor de studiu anterior(i).
Notă concurs de
Punctaj
selecţie
7,50 – 8,00
1 pct.
8,00 – 8,50
2 pct.
8,50 – 9,00
3 pct.
9,00- 9,50
4 pct.
9,50 – 10,00
5 pct.
B. Cel de-al doilea criteriu eliminatoriu este integralitatea: studenţii trebuie să fi promovat toate
examenele aferente anului academic anterior şi în curs, care au obţinut minim media generală 8,00
(opt).
N.B. În cazuri speciale facultăţile au libertatea de a-şi stabili baremuri de notare
specifice.Între 8,00-8,20 se acordă 1 pct, 8,20-8,40 – 2 pct., 8,40-8,60 – 3 pct., 8,60-8,80 – 4 pct.,
8,80-9,00 – 5 pct., 9,00-9,20 se acordă 6 pct, 9,20-9,40 – 7 pct., 9,40-9,60 – 8 pct., 9,60-9,80 – 9 pct.,
9,80-10,00 – 10 pct.
Medie an(i)
Punctaj
anterior(i)(semestru
master anul I)
8,00 – 8,20
1 pct.
8,20 – 8,40
2 pct.
8,40 – 8,60
3 pct.
8,60- 8,80
4 pct.
8,80 – 9,00
5 pct.
9,00 – 9,20
6 pct.
9,20 – 9,40
7 pct.
9,40 – 9,60
8 pct.
9,60 – 9,80
9 pct.
9,80 – 10,00
10 pct.
Fiecare dosar este evaluat şi comisia de concurs stabileşte ierarhizarea pe baza punctajului
acumulat.

