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ANUNȚ ETAPA II DE ÎNSCRIERI LA FACULTATEA DE FIZICĂ 
pentru activități de practică desfășurate în cadrul proiectului cu titlul "Competențe adaptate pieței muncii pentru 

studenții de la Chimie și inginerie chimică, Fizică, Biologie și geologie" (CompetentCFB) 

POCU/90/6/13/6/14/109175 

S-au aprobat noile specializări eligibile în proiectul "Competențe adaptate pieței muncii pentru studenții de la Chimie 

și inginerie chimică, Fizică, Biologie și geologie" (CompetentCFB) - POCU/90/6/13/6/14/109175. În acest context, la 

Facultatea de Fizică se organizează în perioada 7-16 martie 2019 selecția stundeților pentru locurile rezervate etapei 

II. 

GRUP ȚINTĂ 

16 locuri din care 2 alocate pentru studenți proveniți din mediul rural 

 nivel licenta anul II, specializările: fizică, fizică informatică, fizică medicală, fizică tehnologică 

 nivel licenta anul III, specializarea fizică tehnologică  

 nivel licenta anul III, specializările: fizică*, fizică informatică*, fizică medicală* 

 nivel licenta anul IV, specializarea fizică tehnologică* 

 nivel master, anul II, specializările: fizica corpului solid*, biofizică și fizică medicală*, fizică computațională* 

* practică pentru elaborarea lucării/proiectului de licență/disertație 

CALENDAR SELECȚIE ETAPA II: 

 prezentarea proeictului la Facultatea de Fizică: 7 martie 2019, ora 16, amfiteatrul Victor Marian 

 înscriere stundenți: 7-12 martie 2019, secretariatul Facultății de Fizică 

 evaluarea dosarelor și afișarea rezultatelor: 13 martie 2019 

 contestații: 13-14 martie 2019 

 rezultate finale: 15 martie 2019 

DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE: 

 Cerere de încriere 

 Adeverință student 

 Copie carte de identitate 

 Curriculum Vitae în format Europass - în care la rubricile Informații suplimentare sau Anexe se specifică tipul 

și felul activităţii (lucrări publicate, concurs studenţesc, conferinţă, sesiune de referate şi comunicări, temă 

de cercetare, implicarea într-un colectiv de cercetare, contract sau grant de cercetare, etc.) 
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CRITERII DE SELECTIE 

 

Nr. 

crt. 

Criteriul de 

evaluare 

Punctaje Observatii 

1. Numărul de 

credite  

 Numărul de credite 60 – 10 p 

 Numărul de credite 50-59 – 5 p 

 Numărul de credite 40-49 – 3 p 

 Numărul de credite 30-39 – 1p 

Secretarul va intocmi tabelul 

studenţilor din grupul ţintă cu 

numărul de credite pentru anul 

academic anterior. 

2. Implicarea în 

activităţi de 

cercetare  

 Implicare excelentă – 10 p  

 Implicare semnificativă – 5 p 

 Implicare minoră – 2 p 

Evaluarea se face după CV-ul de tip 

Europass depus de candidat. 

3 Contributia la 

atingerea 

indicatorilor 

proiectului 

 5 p –an II Master, an terminal licenta 

contributia la indicatorul 4S116 Studenti 

care îsi gasesc un loc de munca, la 

încetarea calitatii de participant 

 3 p- an I Master, an preterminal licentă, 

contributia la indicatorul 4S115 Studenti 

care dobândesc o calificare la încetarea 

calitatii de participant (termină studiile 

licentă/master) 

 1 p -   an I licentă, an II licentă, an III 

licentă, contributie la indicatorul 4S117 

Studenti care urmeaza studii/cursuri de 

formare la încetarea calitatii de 

participant 

Se va analiza traseul 

profesional/educational al 

studentului. 

 

 

Criteriu de departajare: Media studiilor din anul precedent. 


