
PROCES VERBAL DE SELECŢIE

Încheiat astăzi, _______________________, cu ocazia concursului de selecţie a studenţilor/peronalului în vederea efectuării unor mobilităţi SEE

Comisia de selecţie:
(alcătuită din minim 3 cadre didactice de la 3 facultăţi diferite)

1. Prof Dr Roxana Vidican, Coordonator Institutional Erasmus

2. Prof Dr Dan Dezmirean, Coord Erasmus Fac Zootehnie si Biotehnologii

3. Dr Mirela Cordea, Coord Erasmus Fac Horticultura

4. Dr Teodora Florian, Coord Erasmus, fac Agricultura

5. Dr Ramona Suharoschi, Coord Erasmus, Fac STA

6. Ec Roxana Neamtu, resp financiar

7. Dr Dana Pusta, Coord MV

Toţi participanţii au prezentat, dosarul complet



Etapele concursului de selecţie:
(minim 3)

1. Interviu

2. Selectie

3. Afisarea rezultatelor de selecţie a respectat normele impuse de catre AN si cele ale procedurilor elaborate de BPC USAMVCN



ANEXA I

Necesară Comisiei de selecţie, în vederea formulării criteriilor de selecţie

Fiecare comisie de selecţie va elabora o grilă de selecţie în care vor fi incluse următoarele criterii generale valabile în toată
universitatea:
1) Compatibilitatea dintre domeniul de studii (specializarea) în USAMVCN şi cel din universitatea parteneră;
2) Compatibilitatea dintre curricula din USAMVCN şi cea din universitatea parteneră pentru anul de studii în cauză şi semestrul

(semestrele) vizat(e);
3) Media multianuală la momentul participării la selecţie;
4) Cunoaşterea limbii străine în care vor fi efectuate studiile; în cazul unei cunoaşteri insuficiente la momentul selecţiei

candidatul va prezenta cu cel puţin 30 de zile înainte de plecarea în mobilitate un atestat de cunoaştere a limbii străine la un
nivel care să îi permită frecventarea cursurilor şi promovarea examenelor;

5) Participarea la activităţile extracurriculare din universitate şi/ sau la activităţile de voluntariat.



Pe lângă criteriile generale la nivel de facultate grilele vor include criterii profesionale, academice, specifice, care să

confere certitudinea realizării unui stagiu de succes, cum ar fi cunoştinţele în anumite discipline, domenii ştiinţifice, realizările

anterioare în anumite discipline de studii (proiecte, lucrări), cunoaşterea anumitor medii software, a unor instrumente de lucru

specifice, disponibilitatea de a lucra în laborator sau într-un mediu industrial.

Având în vedere faptul că de la efectuarea selecţiei până la plecarea în mobilitate poate exista un interval mare de timp, o

dată cu pregătirea documentelor de plecare în mobilitate BPC va solicita coordonatorului de acord şi facultăţii verificarea situaţiei

la învăţătură şi a activităţii studentului pentru a evita situaţiile când intervin modificări substanţiale după selecţie (multe examene

nepromovate după selecţie, dezinteres bazat pe certitudinea nominalizării ca student Erasmus, etc.).



ANEXA II

Declaraţie

de evitare a conflictului de interese

Subsemnatul (a) ________________________________________________________

în calitate de membru al comisiei de selecţie pentru mobilităţi Erasmus în anul universitar ......................declar că am citit şi înţeles cerinţele

programului cu privire la conflictul de interese şi voi informa imediat conducerea universităţii despre orice situaţie care, în ceea ce mă priveşte, ar

putea fi considerată drept un posibil conflict de interese.

Menţiuni la nivel naţional privind conflictul de interese, aşa cum reies din Contractul finaciar al universităţii cu Agenţia Naţională (AN):

2.1 Beneficiarul (USAMVCN) se angajează să ia toate măsurile necesare în vederea prevenirii oricărui risc legat de conflictul de interese care ar putea
influenţa executarea imparţială si obiectivă a contractului. Un conflict de interese poate rezulta în special dintr-un interes economic, din afinităţi
politice sau naţionale, din motive familiale sau afective sau din orice alt tip de interes comun.
2.2 Orice situaţie care constituie sau care poate duce la un conflict de interese în timpul punerii în aplicare a contractului trebuie comunicată în scris
către AN fără întârziere. Beneficiarul se angajează să ia de îndată măsurile necesare pentru remedierea situaţiei respective.
2.3 AN îsi rezervă dreptul de a verifica dacă aceste măsuri sunt adecvate si, dacă este necesar, îi poate solicita beneficiarului măsuri suplimentare în
termenul care îi va fi acordat în acest sens.



ANEXA IV

Lista studentilor participanti la selectie :


