OPORTUNITĂŢI DE STUDII ÎN CADRUL PROGRAMELOR JOSZEF ŞI CEEPUS
ÎN ANUL UNIVERSITAR 2014/2015
Programul JOSZEF la Universitatea de Ştiinţe Economice din Viena (WU)
(Junge mittel- und Osteuropäische Studierende als Zukünftige Erfolgreiche Führungskräfte)
 Program de dezvoltare managerială destinat tinerilor din Europa Centrală și de Est
 Program mixt – 1 semestru de cursuri la WU şi 1 semestru de practică în cadrul unei mari
companii austriece / multinaţionale
 Certificat universitar emis de WU
2 mobilităţi x 9 luni
Criterii de eligibilitate:
 Student/ă ASE, înmatriculat/ă la un program cu prezenţă în campus (minim anul II de studii în
momentul selecţiei)
 Cunoaşterea la nivel avansat a limbilor germană şi engleză (nivel minim B2)
 Integralist/ă, media anilor de studii minim 7,00
 Abilităţi de comunicare şi interacţiune
Selecţia se desfăşoară în 2 etape: selecţia ASE (mai 2014) şi selecţia WU – assessment center
organizat de WU şi partenerii corporativi (septembrie 2014).
Dosar de candidatură:
 Curriculum vitae (în limba germană)
 Scrisoare de intenţie (în limba germană)
 Atestate de competenţă lingvistică pentru limbile germană şi engleză (fotocopii)
 Situaţie şcolară
 Scrisori de recomandare relevante pentru experienţa practică a candidatului
Informaţii suplimentare despre program: http://www.wu.ac.at/io/incoming/joszefin
Programul CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies)
 1 mobilitate x 4 luni la WU Viena (Austria)
 1 mobilitate x 4 luni la Universitatea de Ştiinţe Economice din Praga (Cehia)
 1 mobilitate x 4 luni Universitatea Corvinus din Budapesta (Ungaria)
Criterii de eligibilitate:
 Student/ă ASE, înmatriculat/ă la un program cu prezenţă în campus
 Cunoaşterea la nivel avansat a limbii engleze (nivel minim B2)
 Integralist/ă, media anilor de studii minim 7,00
Informaţii suplimentare despre program: http://www.edu.ro/index.php/articles/c372/
Calendarul selecţiei:
 Perioada de depunere a candidaturilor: 08.05 – 12.05.2014
 Interviu de selecţie: 13.05.2014
 Publicarea rezultatelor: 14.05.2014
Mobilităţile Joszef şi CEEPUS sunt asimilate Erasmus şi studenţii beneficiază de recunoaşterea
studiilor la întoarcerea din mobilitate. Finanţarea este asigurată de universităţile gazdă, conform
procedurilor specifice fiecărui program.
Informaţii suplimentare şi depunerea dosarelor de candidatură: Direcţia Relaţii Internaţionale,
sala 0130, luni – vineri în intervalul orar 8:00 – 14:00. Tel. 021 319 19 10, e-mail: erasmus@ase.ro

