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CONCURS ADMITERE PROGRAM MASTERAL PILOT
“Evaluarea Dezvoltării Regionale”
Facultatea de Studii Europene, alături de Facultatea de Business, Facultatea de
Geografie şi Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, organizează în perioada 07-20 Ianuarie
2013, concursul de admitere la programul masteral pilot ,,Evaluarea dezvoltării regionale”.
Programul pilot Evaluarea Dezvoltarii Regionale se desfășoară în cadrul Proiectului
POSDRU/18/1.2/G/39819, cu titlul Program Masteral Evaluarea Dezvoltării Regionale.
Programul pilot de specializare are scopul de a testa, valida și îmbunătăți materiale
educaționale, în vederea acreditării programului de studii de masterat Evaluarea Dezvoltării
Regionale, începând cu anul universitar 2013-2014. Durata de derulare a programului pilot
este 5 luni, începând din data de 28 ianuarie 2012. Locaţia desfăşurării activităţilor didactice
este Facultatea de Studii Europene şi Facultatea de Business. Numărul locurilor disponibile
este de 60, toate fiind locuri bugetare, iar absolvenții programului pilot vor primi un
certificat de specializare în domeniul evaluării dezvoltării regionale.

Condiţii de participare :
- La concursul de admitere se pot prezenta persoane care îndeplinesc cumulativ
următoarele condiții:
a. Sunt studenți înmatriculați în cadrul unui program de masterat desfășurat la UBB la
Facultatea de Studii Europene, Facultatea de Business sau Facultatea de Geografie sau sunt
studenți înmatriculați în cadrul unui program de masterat desfășurat la UTCN
b. NU sunt beneficiari ai unui alt program de formare finanțat din fonduri publice în
perioada derularii programului.
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Înscrierea canditaţilor eligibili:
La înscriere, candidaţii vor depune un dosar plic cu următoarele acte:
1. fişa de înscriere, care se va obţine de la sediul facultăţii în momentul înscrierii;
2. declaraţie de consimţămant, care se va obţine de la sediul facultăţii în momentul
înscrierii;
3. formular de înregistrare în grupul ţintă, care se va obţine de la sediul facultăţii în
momentul înscrierii;
4. chestionar de selecție, care se va obţine de la sediul facultăţii în momentul înscrierii;
5. copie CI;
6. certificat de naştere
7. diploma de bacalaureat
8. diploma de licenţă/absolvire
9. CV elaborat în sistem europass;
10. un eseu (1-2 pagini, TNR 12, justified, 1.5 pt) la alegere pe una dintre următoarele
trei teme:
i.

Viziunea candidatului cu privire la noua organizare teritorială a României în

regiuni de dezvoltare compatibile cu structurile similare europene;
ii.

Viziunea candidatului cu privire la felul în care poate fi concepută şi realizată

Zona Metropolitană Cluj;
iii.

Dezvoltare regională – temă liberă.

11. adeverinţă atestând calitatea de student înscris la un program de masterat din Romania,
în anul universitar 2012 – 2013;
12. alte acte şi documente:

certificat/ certificate de competenţă lingvistică, articole

relevante publicate, atestate de absolvire sau acte doveditoare a urmării unor cursuri
relevante pentru problematica dezvoltării regionale.
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Depunerea dosarului de înscriere nu trebuie să se facă personal de către candidat, acesta
putând fi depus şi de către o altă persoană, care îşi va asuma răspunderea pentru
corectitudinea datelor furnizate Comisiei de Admitere.

Concursul de admitere :
Examenul de admitere constă în susținerea unui interviu programat la sediul
Facultății de Studii Europene. Interviul va evalua capacitatea candidatului de a înțelege și
interpreta concepte, procese sau situații pornind de la materialele propuse la bibliografie
disponibile la adresa http://edr.granturi.ubbcluj.ro/.
1. Christopher Bovis, „The Role and Function of Structural and Cohesion Funds and the
Interaction of the EU Regional Policy with the Internal Market Policies” în: Carlo
Panara, Alexander De Becker (ed.), „The Role of the Regions in the EU Governance”,
Springer – Verlag, Berlin Heidelberg 2011, pp. 81-108
2. Silvia Ricci, „The Committee of Regions and the Challange of European Governance”,
în: Carlo Panara, Alexander De Becker (ed.), „The Role of the Regions in the EU
Governance”, Springer – Verlag, Berlin Heidelberg 2011, pp. 109 – 132
3. Radu Cristian Barna, „Economie Regională”, EFES, Cluj Napoca 2008, pp. 150 – 160.

CALENDARUL ADMITERII
Faza

Perioada

Înscrierea candidaților

7-20 ianuarie 2013

Susținere interviu

21-22 ianuarie 2013

Afișarea rezultatelor

23 ianuarie 2013

Contestații

24 ianuarie 2013

Afișarea

rezultatelor

contestațiilor

după

soluționarea 25 ianuarie 2013
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Dacă eşti interesat de testarea acestui program masteral şi îndeplineşti condiţiile
necesare pentru eligibilitatea ta în cadrul proiectului, aşteptăm să îti depui dosarul la sediul
Facultăţii de Studii Europe, Biroul de Implementare, (vis-a-vis de birourile domnilor profesori
Nicolae Păun şi Mircea Maniu), în perioada 07-20 Ianuarie 2013, între orele 09:00-13:00.
Pentru detalii suplimentare :

telefon: 0264 405 300 (între orele 09:00-13:00),

interior 5340, http://edr.granturi.ubbcluj.ro/, http://edr.granturi.ubbcluj.ro/noutati.html.
Vă aşteptăm!
Echipa de proiect ,,Progran Masteral: Evaluarea Dezvoltării Regionale”.
07.01.2013

