Anexa 5 – Model de proces verbal de selecție
Proces verbal privind selecția ERASMUS 2010-2011
în Facultatea de Științe Politice

În consiliul facultății din data de 9.10.2009 s-a stabilit următoarea componență a comisiei de
selecție: 1. lect.dr. Silvia Marton, președinte; 2. prof.dr. Florin Țurcanu, membru; 3. lect.dr.
Caterina Preda, membru; 4. lect.dr. Alexandra Ionașcu, membru; 5. asist. Marina Tătărâm,
membru.
În data de 18.03.2010, comisia de selecție a facultății s-a întrunit pentru lansarea selecției și a
stabilit următoarele:
• Criteriile de selecție proprii facultății (adăugate la criteriile minimale de selecție
comunicate de BPC), respectiv: Dosar de candidatură care include CV și scrisoare de
intenție; Testarea cunoștințelor lingvistice.
• Media minimă de selecție: 8.35
• Datele evaluării candidaturilor depuse (interviu), respectiv afișării rezultatelor, depunerii
și analizării contestațiilor, data afișării rezultatelor finale.
Ponderea criteriilor de selecție este următoarea:
• Situația școlară – punctaj de la 1 la 40, 40 reprezentând maximum.
• Cunoștințe lingvistice (inclusiv interviu) – punctaj de la 1 la 30, 30 reprezentând
maximum.
• Evaluarea dosarelor – punctaj de la 1 la 10, 10 reprezentând maximum pentru CV;
punctaj de la 1 la 20, 20 reprezentând maximum pentru scrisoarea de intenție.
În data de 22.03.2010 s-au afișat la avizierul facultății informațiile privind selecția (criterii,
destinații, număr de locuri, conținutul dosarului – afișul se află în anexă) și s-au publicat pe
pagina de internet a facultății.
În perioada 22 martie - 13 aprilie un număr de 56 dosare au fost depuse și înregistrate la
secretariatul facultății.
În data 14-16.04.2010 comisia de selecție s-a întrunit pentru evaluarea dosarelor și pentru
interviul candidaților. La interviul pentru verificarea competențelor lingvistice s-au urmărit
următoarele aspecte: capacitatea de exprimare fluentă și de citire corectă.
Având în vedere numărul de 42 titulari și 11 rezerve alocat facultății noastre, comisia de selecție
a decis următoarele: 42 titulari, 9 rezerve, 5 respinși (conform tabelului din anexă).
În data de 16.04.2010 s-au afișat rezultatele selecției.
În data de 19.04.2010 s-a depus un număr de 3 contestații, care au fost analizate la data de
21.04.2010.

În data de 21.04.2010 s-au afișat rezultatele finale, respectiv un număr de 44 titulari, 9 rezerve,
3 respinși.
Toate dosarele candidaților sunt
facultății/responsabilul ERASMUS.
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Observații: Numărul de titulari a fost suplimentat (44) întrucât un număr de două (2) contestații
au fost acceptate.
În anexă se află tabelul conținând rezultatele finale ale selecției (ierarhizate conform punctajului
obținut), declarațiile de evitarea conflictului de interese ale membrilor comisiei, afișul de lansare
a selecției și afișul conținând rezultatele finale).

Data 21.04.2010

(semnătură Decan și ștampila facultății)

(semnături ale membrilor comisiei de
selecție)

