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ANEXA 3: FIȘA DE EVALUARE A STUDENTULUI ULBS CANDIDAT LA O MOBILITATE 

DE STUDIU ERASMUS + 

 

Numele și prenumele candidatului: 

Facultatea: 

Anul de studiu: 

Program de studiu: ……………….……………………………………(denumire program)   

Nivel de studiu: licență / master  

Criteriu de 

evaluare 

Descriere Punctaj obținut de 

candidat 

Rezultatele 

activității 

academice 

Pe baza adeverinței, situației școlare sau 

suplimentului la diplomă se identifică media 

semestrelor de studiu anterioare și se acordă un 

punctaj conform grilei de evaluare de mai jos: 

Media1 Punctaj (max 50) 

6 - 6,99 10 

7 - 7,99 20 

8 - 8,99 30 

9 - 949 40 

9 50- 10 50 

 

  

 

 
1 Pentru studenții din anul I de la licență se ia în considerare media primului semestru absolvit, pentru studenții din ciclul de 

master și doctorat se ia în calcul media generală a ultimului program de studii absolvit.  
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Competență 

lingvistică 

Pe baza testului organizat de ULBS sau a altor 
certificate/atestate obținute anterior se determina 
punctajul conform grilei de mai jos: 

Nivel limbă 
străină 

Punctaj (max 30) 

Mediu (B1) 10 

Avansat (B2) 20 

Profesionist 
(C1/C2) 

30 

 

 

Interviul de 

selecție 

Pe baza documentelor depuse (CV, scrisoare de 

intenție și alte documente opționale), candidatul va 

prezenta aspecte detaliate legate de:  

 

Aspecte analizate Punctaj (max 20) 

Scrisoare de motivație  maxim 5 puncte 

Participarea sau 

implicarea în diverse 

activități academice și 

extrașcolare 

(voluntariat, participări 

conferințe, școli de 

vară, etc.) 

maxim 5 puncte 

Capacitatea de a se 

adapta la un context 

internațional 

maxim 5 puncte 

Înțelegerea 

responsabilităților care 

derivă din beneficierea 

de o mobilitate Erasmus  

maxim 5 puncte 
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Punctaj 

suplimentar 

Se acordă 10 puncte suplimentare studenților care nu 

au mai beneficiat de o altă mobilitate Erasmus + în 

cadrul ULBS. 

Se acordă 10 puncte suplimentare studenților cu mai 

puține oportunități, cum ar fi participanții cu afecțiuni 

fizice sau mintale, studenții cu copii, studenții care 

lucrează sau care sunt sportivi profesioniști ș.a. 

 

PUNCTAJ TOTAL 
 

 

 

 

Semnături membri Comisia de selecție: 

. 

. 

. 

. 

 

Data: ………………………………………………… 

 


