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We are the red
dragons

Red Dragon spirit equals Cortland spirit — the
spirit of champions, and it’s obvious in the
classrooms, across the campus, on the
athletic fields and in just about every other
place Cortland students or alumni
come together.



Informații generale

studenți
la nivel licență și masterat înscriși

la studii complete la
UniversitateaBabeș-Bolyai,

la oricare dintre specializările
oferite de universitatea americană

Public țintă

Semestrul I
 (23 august- 17 decembrie

2022) 
al anului academic 2022-2023

Perioada mobilității de

studiu

transport, taxă de viză, asigurare
medicală (845 USD), taxe

suplimentare pentru cursuri (910 USD),
cărți (500 USD), cheltuieli personale

etc.

Costuri suportate de

beneficiar

Facilități acordate
Scutire de taxă de școlarizare,

cazare și masă



Documentele, în limba

engleză,  se scanează în

format PDF, într-un singur

fișier și se transmit prin e-mail

la adresa

carmen.tagsorean@ubbcluj.ro

Dosar de
aplicare



Aplicația dvs. trebuie
să includă

2. Foile matricole aferente studiilor
universitare, în limba engleză (inclusiv

pe semestrul I al anului universitar
2021-2022)

CV1.

5. Atestat de competență lingvistică
(TOEFL, IELTS, Duolingo) 

6.  Copie pașaport (pg. cu foto)
7. certificat vaccinare (schema

completă

4 . Două scrisori de recomandare

 în care să fie detaliat planul de
studii în SUA, obiectivele, precum și

aptitudinile pe care această mobilitate le
va crea. 

3. Scrisoare de intenție (între 50 și

200 de cuvinte)



Termen limită și
aplicare

Carmen Țâgșorean,
carmen.tagsorean@ubbcluj.ro

E-mail Documentele se trimit prin
e-mail, într-un singur fișier,

în ordinea precizată în
anunț.

ATENȚIE!

10 martie 2022 



Calendarul
procesului de
selecție

Interviu: 15 martie 2022, ora 9, pe
zoom

Depunerea dosarelor: 10 martie 2022

Comunicarea rezultatelor: 18 martie
2022

(123) 456 7890



Cum a fost la SUNY Cortland
„Experiența de studentă pe care am avut-o la State University of New York, Cortland a fost unica și mi-a adus un salt major în cariera. Am fost
surprinsă placut de primirea pe care am avut-o de către biroul internațional.  SUNY este o universitate cu mulți studenti de peste tot din lume și te
face să te simti ca acasă de la început până la sfârșit. 
Biroul internațional care se ocupă de studenții care vin în exchange ne-au facut o săptămână de induction timp în care am cunoscut toți studenții
care erau veniți din China, Japonia, Franța, Spania, Germania, Turcia. Am avut parte de excursii absolut superbe și multe activități în care să ne
cunoaștem. La finalul celor cinci luni deja îmi făcusem prieteni printre studenții Americani și cei internaționali. Încă mai păstrăm legatura.  Din
punct de vedere academic, am avut parte de foarte mult sprijin și cunoștințe. Mi s-a permis să fac practică în spital în plus am avut acces ca
voluntară la laboratorul de Neuroștiințe. Datorită practicii făcute și a faptului că am avut acces la utilizarea EEG-ului, mai târziu am obținut un job de
cercetare în România.  Profesorii și toți cei care lucrează la SUNY, Cortland au fost extrem de deschiși, de primitori și foarte amabili. Această bursă
este o șansă extraordinară pentru expunerea într-un mediu academic internațional. 
Cortland este un orășel mic, însă poți în weekend să iei autobuzul și să ajungi la NYC sau în câteva ore să mergi la Niagara Falls, o
minunăție. Însă cel mai frumos lucru cred că este toamna minunată pentru care este recunoscut statul NY. Ia această oportunitate și fă-o
experiența ta.”

(SIMONA NĂSTASE)



Date de contact

carmen.tagsorean@ubbcluj.ro

Email: 

0264 429 762, int. 6025

Telefon


