PROGRAMUL DE DUBLĂ DIPLOMĂ CU UNIVERSITĂŢI DIN GRUPUL INSA
DESFĂȘURAREA PROGRAMULUI
Acordul de Dublă Diplomă încheiat între Alianţa Română a Universităţilor Tehnice (ARUT) din care face parte şi
Universitatea Tehnică de Construcții București și Groupe INSA se adresează pe de o parte studenților UTCB din
cadrul unui program de de licenţă, absolvenţi ai anului II cu120 credite (ECTS) acumulate, care vor studia în
anul III la o universitate din grupul INSA, și pe de altă parte, studenților de la o universitate din grupul INSA,
care după validarea în Franța a anului doi de studii și a stagiului obligatoriu de practică vor parcurge la UTCB
ambele semestre ale anului 2 de master, inclusiv susţinerea lucrării de disertaţie.
După validarea anului III de studii in Franţa, studenții UTCB vor parcurge la București anul IV de studii, după
care vor continua studiile de master la UTCB. După primul an de master se întorc în Franţa pentru a valida
minim un semestru la aceiaşi universitate din grupul INSA unde a validat anul 3. În condiţiile precizate mai sus,
studenţii participanţi la program vor obţine la absolvire diplomele de Master de la UTCB şi titlul „Ingenieur grade master” de la universitatea respectivă din Grupul INSA. Pe întreaga durată a mobilității, participanții se
supun regulamentelor în vigoare la instituția parteneră. Limba comună a programului de Dublă Diplomă este
limba franceză. Echivalarea globală a studiilor efectuate în Franta se face de către decanul facultății de origine
a studentului. Absolvenții obțin la sfârșitul programului alternativ de studii diplomele de Licenţă şi Master de la
UTCB.
CONDIȚII DE ELIGIBILITATE
- student integralist la momentul selecţiei şi la plecare
- cunoaşterea limbilor franceză şi engleză - nivel minim B1 CEFR
SELECȚIA CANDIDAȚILOR
UTCB organizează un interviu de preselecție a candidaților la nivel instituțional, de obicei în lunile februarie martie pentru anul universitar următor. Acesta are în vedere o serie de criterii menite să asigure un profil de
candidat capabil să evolueze cu succes într-un context universitar internațional. Candidaţii declaraţi admişi vor
urma procedura standard de înscriere la accesând link-ul:
https://candidat.groupe-insa.fr/candidat/
FINANȚAREA PERIOADEI DE MOBILITATE ȘI TAXE
Studenții participanți sunt eligibili pentru o bursă de mobilitate externă din fondurile UTCB pe durata
perioadelor de studii în Franţa și pentru o bursă ERASMUS+ pentru un an de studii. Bursa Erasmus+ se atribuie
în conformitate cu regulamentul și metodologia acestui program.

