PROGRAMUL DE DUBLĂ DIPLOMĂ CU UNIVERSITATEA LA ROCHELLE
DESFĂŞURAREA PROGRAMULUI
Acest acord se adresează studenţilor înscrişi la programul de Master în domeniul Ingineriei Instalaţiilor,
specializarea „Efficacité energetique des installations techniques du bâtiment” (EEITB) de la UTCB - Facultatea
de Inginerie a instalaţiilor (FII), care vor efectua un stagiu de formare sau un curs integrat în cadrul programului
de Master în domeniul „Genie Civil”, specializarea „Ingénierie du bâtiment - gestion et integration de l'efficacité
energetique et des energies renouvelables (IB-GI3ER) de la Universitatea La Rochelle, respectiv studenţilor
înscrişi la programul de Master IB-GI3ER de la Universitatea La Rochelle, care vor efectua un stagiu de formare
sau un curs integrat în cadrul Masterului EEITB de la UTCB.
În condiţiile precizate mai sus, studenţii vor obţine la absolvire diplomele de Master en Genie Civil de la
Universitatea La Rochelle şi de Master - specializarea Ingineria Instalaţiior de la Universitatea Tehnică de
Construcţii Bucureşti. Perioadele de mobilitate ale studenţilor în instituţia parteneră se vor realiza pe întreaga
durată a semestrelor 1 sau 3 de nivel echivalent, obţinerea Dublei - Diplome fiind condiţionată de validarea
acelui semestru. Pe durata mobilităţii, participanţii la program se supun regulamentelor de studii în vigoare la
instituţia în care studiază. Limba comună a programului de Dublă Diplomă este limba franceză. Cele două
universităţi validează rezultatele obţinute de studenţi în instituţia de origine şi în instituţia parteneră pe baza
grilelor de notare ECTS. Echivalarea globală a studiilor efectuate se face de către decanul facultății care
organizează programul de master respectiv. Atribuirea fiecăreia dintre cele două diplome este decisă de către
comisiile fiecărei instituţii, iar eliberarea diplomei se face într-un interval reglementat (maximum 6 luni de la
absolvire). Eventualele taxe de şcolarizare vor fi achitate la instituţia de origine, conform regulamentelor în
vigoare. Înscrierea în instituţia parteneră se realizează cu titlu gratuit, conferind drepturi echivalente cu cele pe
care le au studenţii autohtoni. Studenţii din UTCB trebuie să posede Cardul European de Asigurat valabil pe
perioada în care se află în Franţa.
CONDIŢII DE ELIGIBILITATE
- student integralist la data plecării
- cunoaşterea limbii franceze – nivel B2 CEFR
SELECTIA CANDIDATILOR
Studenţii sunt selectaţi de comisiile organizate la nivelul universităţilor de origine şi validaţi de comisiile de la
universitatea parteneră. Criteriile de selecţie trebuie să asigure un profil de candidat capabil să evolueze cu
succes într-un context universitar internaţional. Calendarul de principiu al procesului de selectie este:Martie
(anul N-1):
selecţia candidaţilor pentru semestrele 1 şi 3 ale anului N,
Candidaţii declaraţi admişi vor urma procedura standard de înscriere la URL accesând link-ul:
https://www.univ-larochelle.fr/formation/admission-inscription-et-scolarite/candidatures-etinscriptions/candidater-universite-la-rochelle/
FINANTAREA PERIOADEI DE MOBILITATE
Studenţii participanţi la program sunt eligibili pentru bursa de mobilitate externă din fondurile UTCB şi pentru o
bursă de studii din partea programului ERASMUS+, pe durata semestrului de mobilitate. Bursa Erasmus+ se
atribuie în conformitate cu regulamentul şi metodologia acestui program.

