
 

 
 
PROGRAMUL DE DUBLĂ DIPLOMĂ CU UNIVERSITÉ DE LIÈGE 

 
 

DESFĂŞURAREA PROGRAMULUI 
 
Acest acord de dublă-diplomă se adresează studenţilor înscrişi la programele de Master „Structural 
engineering” şi "Ingenierie des structures" din cadrul Facultăţii de Inginerie în Limbi Străine (FILS) din UTCB pe 
de o parte, şi studenţilor înscrişi în programul de Master „Ingénieur civil en constructions” din cadrul Facultăţii 
de Inginerie din Université de Liège. Perioada de mobilitate se va realiza pe întreaga durată a anului 2 de 
master şi include susţinerea lucrării de disertaţie la instituţia parteneră, mobilitatea fiind posibilă după 
obţinerea a 60 de ECTS în anul 1 de master de la universitatea de origine şi după selecţia validată de ambele 
universităţi. În condiţiile precizate mai sus, studenţii participanţi la program vor obţine la absolvire diplomele 
de Master de la Université de Liège şi de la Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti. Pe durata mobilităţii 
studenţii se supun regulamentelor de studii în vigoare la instituţia-gazdă. Limba de studiu pentru anul 2 de 
master la Université de Liège este limba engleză. Cele două universităţi validează rezultatele obţinute de 
studenţi în instituţia de origine şi în instituţia parteneră pe baza sistemului ECTS. Echivalarea globală a 
studiilor efectuate se face de către decanul facultății care organizează programul de master respectiv. Taxele 
de şcolarizare vor fi achitate la instituţia de origine. Având obligaţii şi drepturi identice cu cele pe care le au 
studenţii autohtoni, studenţii DD vor achita diferitele taxe administrative conform reglementărilor din 
universitatea parteneră. Numărul de locuri disponibile este stabilit în fiecare an de către cele două instituţii. 
Studenţii din UTCB trebuie să posede Cardul European de Asigurat valabil pe perioada în care se află în Belgia. 

 

CONDIŢII DE ELIGIBILITATE 
 

- student integralist la data selecţiei şi la data plecării; 
- cunoaşterea limbii engleze – nivel B2 CEFR; 
- parcurgerea cursului "Curgere cu suprafaţa libera" în semestrul 2 al primului an de master; 
- cunoştinţele de limbă franceză constituie un avantaj. 
 
SELECŢIA CANDIDATILOR 
 

Studenţii sunt selectaţi de comisiile organizate la nivelul universităţilor de origine şi validaţi de comisiile de la 
universitatea parteneră. Selecţia trebuie să asigure un profil de candidat capabil să evolueze cu succes într-un 
context universitar internaţional. Calendarul de principiu al procesului de selecţie este martie (anul N - 1) 
pentru anul N. 
 
Candidaţii declaraţi admişi vor urma procedura standard de înscriere on-line la Université de Liège accesând 
link-ul: 
 
https://my.uliege.be/portail/PRE_xt/login.do?as_lang=fr&tkRfhId=1489653305706hBJzx&lb_changeLang=true  
 

FINANŢAREA PERIOADEI DE MOBILITATE 
 
Studenţii participanţi la acest program DD sunt eligibili pe durata mobilitătii pentru bursa de mobilitate externă 
din fondurile UTCB şi pentru o bursă de studii finanţată de programul ERASMUS+. Bursa Erasmus+ se atribuie 
în conformitate cu regulamentul, calendarul şi metodologia specifice acestui program.  


