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Nr. 4896/13.04.2021 

 

A N U N Ț 

 

 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează, în perioada 14-21 

aprilie 2021, selecția a 10 studenţi, pentru a participa în cadrul unui parteneriat 

încheiat între Universitatea de Ştiinţe Aplicate Van Hall Larenstein din Olanda şi 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, cu scopul de a desfășura activități de 

teren în Moineşti, România. Aceste activităţi se vor desfăşura în perioada 23 aprilie 

2021 – 18 iunie 2021 şi vor fi retribuite de către partenerul din Olanda, conform 

acordului nr. 4095/26.03.2021. Detalii privind activităţile care vor fi desfăşurate se 

regăsesc în Anexa ataşată. 

 

      Condiții minime pentru participanţii la selecţie: 

1. Să fie studenți ai Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău; 

2. Să fi participat la activități extracurriculare; 

3. Să aibă un nivel de cunoaştere a limbii engleze B2 sau mai mare. 

 

         Date privind selecția: 

Depunerea dosarelor: online, începând cu 14 aprilie 2021, până pe 19 aprilie 

2021, ora 12:00, la adesa enechita@ub.ro.  

Afișarea dosarelor eligibile: 19 aprilie 2021, ora 16:00. 

Contestații referitoare la selecția dosarelor eligibile se pot depune până pe 

data de 20 aprilie 2021, ora 16:00.  

          Soluționarea contestațiilor referitoare la selecția dosarelor eligibile se 

afișează în data de 21 aprilie 2021, ora 10:00. 

 

      Conținutul dosarului: 

1. Cerere de înscriere la selecție, adresată domnului rector; 

2. Curriculum vitae; 

3. Adeverință / dovezi de participare la activități extracurriculare; 

4. Media notelor la disciplina Limba engleză (la toate cursurile finalizate 

până la la data înscrierii) / document care atestă nivelul de limbă engleză. 

5. Copia cărții de identitate. 
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Data și locul de desfășurare a selecției:  

Procesul de selecţie: 21 aprilie 2021, ora 12:00, la Universitatea „Vasile 

Alecsandri” din Bacău, corpul D.  

Afișarea rezultatelor: 21 aprilie 2021, ora 16:00, online.  

Contestațiile se pot depune până pe data de 22 aprilie 2021, ora 10:00, la 

Registratură.  

Soluționarea contestațiilor și rezultatele finale ale selecției studenţilor se vor 

afișa în data de 22 aprilie 2021, ora 12:00. 

         

Probele și modalitățile de selecție:  

Selecția va consta în analiza dosarelor candidaților.  

 

Persoane de contact:  

1. Prof. univ. dr. Elena Nechita 

Telefon: 0748670861 

        e-mail: enechita@ub.ro 

2. Preşedinte LSUB, student Buhuş Ştefănuţ 

        Telefon: 0755992282 

        e-mail: office@ligastudenteasca.ro. 

 

 

 

Rector, 

Prof. univ. dr. ing. Carol Schnakovszky 

 

 


