
DOSAR DE APLICANT 

Etapa I.  

1. Cerere de înscriere în program 

2. Adeverinţă de student din care să reiasă că studentul este integralist cu 

menționarea mediei pe semestrul anterior (criteriul academic)
1
  

3. CV model EUROPASS 

4. Scrisoare de intenţie  

 

Etapa II. 

CRITERII PENTRU OBȚINEREA BIU 

 

1. Criterii academice: 7-8 (4 p); 8 – 9 (6 p); 9 – 10 (10 p) 

2. Certificate de competențe: lingvistice
2
 - (5 p);  

3. Activități sau număr de ore de voluntariat/extracurricular  dovedite prin 

documente justificative
3
 - (10 p) 

4. Cunoștințe de operare pe calculator dovedite prin documente (operare suite 

Office
4
, abilități de folosire a browserelor și a uneltelor de căutare online, 

abilități social media
5
) - (10 p) 

5. Materiale foto/video/audio editate/prelucrate de către studentul aplicant 

pentru BIU, dovedite prin portofoliu pe cd/dvd marcat cu numele 

aplicantului
6
 (10 p) 

6. Articole publicate în reviste și mass-media, blogg, site-uri; materiale 

foto/video/audio, design, grafică, artă fotografică realizate/editate/prelucrate, 

dovedite prin portofoliu pe cd/dvd marcat cu numele aplicantului
7
 (5 p) 

7. Participarea activă la evenimente științifice locale, naționale și internaționale 

(10 p) 

8. Alte certificate/diplome dobândite în domeniul pentru care se aplică
8
 (10 p) 

 

                                                           
1
 media 

2
 Certificate de competență lingvistică - Cambridge English, IELTS, TOEFL etc. 

3
 certificat, adeverință 

4
 Certificat/adeverinţă - Open Office, Libre Office, Microsoft Office etc. 

5
 Facebook, Twitter, Google +, Instagram etc. 

6
 Se acceptă marcate cu watermark 

7
 Se acceptă marcate cu watermark 

8
 Cursuri de formare, training etc. 



Notă: se vor puncta doar activitățile pentru care este menționată 

afilierea la Universitatea din Oradea! 

 

 

Etapa III. 

 

Interviu
1
 - (30 p)

2
 

 

 

 

CALENDAR 

 

15 - 26 martie 2018, ora 15.00 – depunerea dosarelor 

27 martie 2018, începând cu ora 11.00 – evaluarea dosarelor 

27 martie 2018 – afișarea rezultatelor preliminare  

28-30 martie 2018 -  depunerea contestanțiilor  

2 aprilie – afişarea rezultatelor după rezolvarea contestaţiilor 

4 aprilie 2018, începând cu ora 11.00 – interviu 

5 aprilie 2018 – afișarea rezultatelor finale 

 

Dosarele se vor depune la Secretariatul PSSV, Corpul D, etaj IV, D402a.  

 

                                                           
1
 Evaluarea abilităților specifice structurii pentru care a aplicat studentul 

2
 Proba interviu nu poate fi contestată 


