
 

 

        

REGULAMENT 

privind selec ţia studen ţilor pentru participarea la livrarea modular ă în cadrul proiectului 

POSDRU/156/1.2/G/139490- EUROPA 2020 - Program mast eral în Diploma ţie Public ă 

 

1. Scop 

Prezentul regulament are scopul de a stabili modul în care se realizează selecţia studenţilor pentru 

participarea la livrarea modulară în cadrul proiectului EUROPA 2020 - Program masteral în Diplomaţie 

Publică  

2. Domeniu de aplicare 

Prezentul regulament se aplică la Universitatea Spiru Haret, Beneficiar în proiectul 

POSDRU/156/1.2/G/139490- EUROPA 2020 - Program masteral în Diplomaţie Publică, în vederea obținerii 

rezultatelor prevăzute în cererea de finanţare.  

3. Documente de referință 

- Contractul de finanțare cod POSDRU/156/1.2/G/139490 

- Cerințele înscrise în cererea de finanțare a proiectului POSDRU/156/1.2/G/139490- EUROPA 2020 

- Program masteral în Diplomaţie Publică  

4. Cadrul general de admitere în grupul ţintă 

4.1. Programul pilot  EUROPA 2020 - Program masteral în Diplomaţie Publică se desfăşoară în 

cadrul Proiectului POSDRU/156/1.2/G/139490 

4.2. Programul pilot are scopul de a testa, valida şi îmbunătăţi materialele educaţionale şi curricula 

pentru desfăşurarea activităţilor didactice, precum şi cadrul organizatoric de desfăşurare, în vederea 

acreditării programului de studii de masterat în domeniul Diplomaţie Publică. 

4.3 În grupul țintă al proiectului se pot înscrie studenți la programul de studii de licenţă 180 sau 240 

credite transferabile, de la toate formele de învățământ acreditate / autorizate, precum și masteranzi la 

programul de studii de masterat de 60 sau 120 credite transferabile, învățământ cu frecvență. Selecţia celor 

210 de participanţi se face în conformitate cu prevederile prezentului Regulament de selecţie, cu respectarea 

condiţiilor suplimentare de eligibilitate prevăzute de legislaţia națională şi regulamentele AM POSDRU, în 

vigoare. 

Înscrierea în grupul ţintă şi acceptarea în cadrul pilotării se efectuează în baza:  

- îndeplinirii criteriilor de eligibilitate; 

- mediei anului anterior de studiu, fără examene de majorare notă; 

- notei obţinute în urma evaluării de către comisie a dosarului de concurs; 

- notei de la interviu. 



 

 

4.4 Criteriile de eligibilitate 

4.4.1 Admiterea în cadrul grupului ţintă implică îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:  

- sunt studenţi/masteranzi înmatriculaţi în cadrul unui program de licenţă sau masterat, desfăşurat 

la Universitatea “Spiru Haret” la o specializare relevantă pentru tipologia cursurilor viitorului program masteral 

în Diplomaţie Publică 

- nu beneficiază de un alt program de formare finanţat din fonduri publice, pe aceeași axă, în 

perioada derulării programului pilot; 

- nu beneficiază, concomitent cu bursa din programul pilot, de o altă bursă finanţată din fonduri 

publice, pe aceeași axă. Beneficiarii eligibili își vor asuma respectarea acestei condiţii prin declaraţie pe 

propie răspundere, sub sancţiunea legii penale și a returnării burselor primite în cadrul programului pilot. 

4.4.2 La înscriere, candidaţii pentru admiterea în programul pilot şi la acordarea burselor vor 

depune un dosar plic care va conţine următoarele acte: 

• fişa de înscriere, care se va obţine de la sediul facultăţii în momentul înscrierii; 

• diploma de bacalaureat (copie); 

• diploma de licenţă/absolvire (copie); 

• certificat de naştere (copie); 

• CV europass; 

• un eseu de 500 de cuvinte despre un monument din Romania; 

• adeverinţă atestând calitatea de student înscris la un program de licenţă sau masterat în anul 

universitar 2014-2015; 

• alte acte şi documente necesare în caz de departajare, precum: chestionar de selecţie; 

certificat/certificate de competenţă lingvistică; articole relevante publicate; atestate de absolvire sau acte 

doveditoare a urmării unor cursuri relevante în problematica Diplomaţie Publică. 

4.4.3 Interviul evaluează capacitatea candidatului de a înţelege şi interpreta concepte, procese sau 

situaţii, pornind de la materialele bibliografice propuse. 

4.4.4 Nota finală va fi reprezentată de media aritmetică a notei obţinute în urma evaluării de către 

comisie a dosarului de concurs și a notei de la interviu. 

4.5 În cazul prezentarii unui număr mai mare de candidaţi decât numărul de locuri, departajarea se 

va face potrivit criteriilor următoare, în ordinea prestabilită mai jos:  

- media anului universitar anterior sau media la examenul de finalizare a studiilor (licență sau 

masterat);  

- certificat de competență lingvistică pentru absolvenții unui program de studii de licență/masterat; 

- nota acordată la interviu. 

5. Condiții generale de acordare şi menţinere a burselor 

5.1 Membrii grupului țintă care îndeplinesc toate cerințele de eligibilitate în cadrul proiectului se vor 

califica pentru a primi o bursă în cuantum de 500 lei/lună pe durata derulării programului pilot (aplicarea 



 

 

instrumentelor de testare a curriculei programului masteral şi livrarea modulară a 10 module de curs timp de 

2 luni), în limita bugetului aprobat cu această destinație. 

5.2 Bursa se acordă  membrilor grupului țintă selectaţi pentru activitatea de pilotare a curriculei 

viitorului program masteral. 

5.3 Acordarea bursei este condiţionată de disponibilităţile financiare legate de acordarea finanţării 

proiectului de către AM POSDRU/ OIPOSDRU MECS. Condiţiile de acordare a bursei şi ritmicitatea sunt, de 

asemenea, condiţionate de finanţarea AM POSDRU /OI POSDRU MECS.  

5.4 Menţinerea bursei este condiţionată de participarea efectivă la activităţile de predare a modulelor 

de curs, respectiv participarea activă la evaluarea/testarea modulelor de curs (prin aplicarea instrumentelor 

de testare) incluse în programul pilot şi îndeplinirea sarcinilor din planul de evaluare a calităţii, în scopul 

adaptării programului de studiu la nevoile studenţilor/masteranzilor şi ale potenţialilor angajatori. 

6. Alte dispoziții: 

6.1 Orice disfuncție / neregulă constată în aplicarea prevederilor prezentului Regulament se 

soluționează cu celeritate de către echipa de implementare a proiectului. 

6.2 Prezentul regulament intră în vigoare la începutul lunii în care este prevăzută declanșarea 

procedurii de selecție a grupului țintă și are valabilitate pe durata desfășurării proiectului / a perioadei legale 

de acordare a burselor. 
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Realizat,  
 Adrian Basaraba- Expert stiintific 

 
 


