
Selectia tutorilor in cadrul proiectului 
REGIOSIM 

Sesiune de informare 



Cum se realizează selecţia pentru calitatea de tutore? 

Studenţii care fac parte din grupul ţintă REGIOSIM şi care pot avea 
această calitate (anii superiori de studiu) îşi depun dosarul pentru 
selecţie. 

Dosarul de candidatură pentru tutore trebuie să conţină: 
• copie dupa carte de identitate 
• CV Europass conform Anexei 1 
• adeverinţă doveditoare pentru criteriile B1, B2, B3 
• angajament de a respecta condiţiile proiectului – Anexa 5 

Toate dosarele pentru selecţia tutorilor se depun conform calendarului 
de selecţie (26.ian – 6 feb. 2015) la 

Şef lucr. dr. ing. Adela Marilena BUBURUZAN, etaj I, cam. 107 
adelahaleta@ch.tuiasi.ro 

Se vor selecta 10 studenţi + 2 rezerve din grupul ţintă a proiectului 
REGIOSIM  – dintre studenţii declaraţi ADMIŞI 



Calendarul selecţiei tutorilor,  
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi – Partener I 

 Etapa Perioada Termen finalizare Responsabili 

Lansarea selecţiei Ianuarie 2015 19 ian.2015 Experţi monitorizare studenţi,  

experţi comunicare,  

experţi implementare proiect 

Depunere dosare 

candidatură 

26 Ianuarie 2015 – 

06 Februarie 2015 

6 feb.2015 Expert monitorizare studenţi 

licenţă/master 

Verificare dosare 

(dosare corecte/ complete) 

Februarie 2015 16 feb. 2015  Expert monitorizare studenţi 

licenţă/master 

Definitivare listă candidaţi  Februarie 2015 19 feb. 2015  Expert monitorizare studenţi 

licenţă/master 

Evaluarea candidaţilor Februarie 2015 20 feb. 2015  Comisie selecţie 

Afişare rezultate selecţie 

(listele cu studenţii tutori) 

Februarie 2015 20 feb. 2015  Expert monitorizare studenţi 

licenţă/master; 

Experţi comunicare 

Depunere contestaţii Februarie 2015 25 feb. 2015  Expert monitorizare studenţi 

licenţă/master 

Soluţionare contestaţii 

  

Februarie 2015 27 feb. 2015  Comisie selecţie 

Validare listă studenţi tutori  Februarie 2015 27 feb. 2015  Responsabil proiect partener 



Evaluarea dosarelor pentru studenţii tutori 

CRITERIU Punctaj 

A. SITUAŢIA ŞCOLARĂ (max 50p) 

1. Situaţia şcolară (max. 50p), după caz: 
- licenţă anii III-IV: media ECTS a anului de studiu anterior x 5p; 
- master anul II: media ECTS a anului de studiu anterior x 5p. 

B. MOTIVAŢIA ŞI EXPERIENŢA (max 50p) 

1. Participare la manifestări ştiinţifice (cercuri ştiinţifice studenţeşti, 
conferinţe, etc.) (3p x nr. participări, max. 5 participări) (max. 15p) 

2. Membru în structurile la nivel de Departament/ Facultate/ 
Universitate (Consiliu, Senat, Comisie cazare, Comisie tabere, etc.) 
(3p x nr. participări, max. 5 participări) (max. 15p) 

3. Premii obţinute în anii de studiu (4p x nr. premii; max. 5 premii) 
                (max. 20p) 

TOTAL (max. 100p) 

 Conform Anexei nr. 10: Grila de punctaje pentru tutori 




