
Înscrie-te la programele de  
MINOR EU-CONEXUS!

Cum ar fi dacă la finalul studiilor de Licență, pe lângă Diploma de studiu, ai deține 
un Certificat internațional MINOR EU-CONEXUS care atestă o specializare 
secundară studiilor tale?

EU-CONEXUS - European University for Smart Urban Coastal 
Sustainability te invită să te înscrii la unul dintre cele două programe de Minor: 
Blue Economy and Growth și Coastal Development and Sustainable Maritime 
Tourism. Invitația e deschisă tuturor studenților UTCB, din anii de Licență 
(excepție făcând cei din anul I).

Tot ceea ce trebuie să faci este să acumulezi 30 credite, urmând 5 cursuri 
suplimentare planului tău de învățământ, în decurs de 3 semestre, propuse de 3 
universități diferite din EU-CONEXUS, începând din semestrul următor.

https://www.eu-conexus.eu/en/introduction/studies/bachelors-minors/
https://www.eu-conexus.eu/en/


  Relevanța și impactul programelor de Minor:

Ambele programe "Blue Economy and Growth" și "Coastal Development 
and Sustainable Maritime Tourism" răspund unor provocări din ce în ce mai 
ridicate la nivel global și anume prevenirea distrugerii zonelor de coastă 
precum și dezvoltarea sustenabilă a acestora.

Absolvirea unuia dintre programele de Minor va deschide oportunități 
profesionale în regiunile de coastă în domenii precum: administrarea 
porturilor, dezvoltarea imobiliară, agenții guvernamentale, administrația 
regională și locală, organizații publice din domeniul mediului, turismului și 
culturii, sau ONG-uri.  

La finalul studiilor pe lângă Diploma de Licență, studentul va obține un 
Certificat EU-CONEXUS care atestă o specializare secundară în "Blue 
Economy and Growth" sau în "Coastal Development and Sustainable 
Maritime Tourism" (link către cataloage)

https://www.eu-conexus.eu/wp-content/uploads/2020/10/Minor-in-Blue-Economy-and-Growth-Catalogue_web.pdf
https://www.eu-conexus.eu/wp-content/uploads/2020/10/Minor-in-Blue-Economy-and-Growth-Catalogue_web.pdf
https://www.eu-conexus.eu/wp-content/uploads/2020/10/Minor-in-Coastal-Development-Sust-Mar-Tourism-Catalogue_web.pdf
https://www.eu-conexus.eu/wp-content/uploads/2020/10/Minor-in-Coastal-Development-Sust-Mar-Tourism-Catalogue_web.pdf


Experiența internațională:

Vrei să participi la cursuri oferite de 6 universități europene? (să 
interacționezi cu profesori universitari din alte țări și să participi la 
cursuri dinafara specializării tale?)

Vrei să ai colegi de curs din alte 5 universități europene din țări 
diferite (Franța, Spania, Croația, Grecia, Lituania)? (rețea de contacte, 
prietenii, viitori parteneri)

Anul viitor ne dorim să inițiem mobilități fizice de scurtă durată 
(detalii ulterioare în funcție de evoluția restricțiilor de călătorie).



Libertatea și aria diversificată de alegere a cursurilor:

Completarea unui program de Minor nu e obligatorie, studenții se pot 
înscrie la 1-2 cursuri din orice Minor doar pentru un semestru, din interes 
sau curiozitate pentru acel curs. Nu vor obține un certificat, dar cursul va 
fi adăugat în Suplimentul de Diplomă.

Fiind universități cu specializări diferite, cursurile sunt oferite din 
domenii diverse, astfel un student UTCB, de exemplu, poate opta pentru 
un curs de Sustainable Transport Engineering for Coastal Region 
(UTCB) alături de un curs de Creativity and Innovation management 
propus de Universitatea din Valencia.



Minor Blue Economy and Growth

* pentru participarea la aceste cursuri se cer anumite condiții- consultați 
catalogul sau adresați întrebări to Minor’s Officer: ramona.diac@utcb.ro 

Cursuri disponibile în semestrul al II-lea 2021 Număr înscriși 
după primul apel 
de înscrieri

1.1.          Aquaculture (UCV)* 2

3. Built facilities for aquaculture (UTCB) 1

4.1. Production of biomass for blue applications (LRUniv)* 0

 

4.2. Functional and Nutritional properties of blue resources 
(LRUniv)*

0

6.1. Introduction to Microbial Biotechnology (UNIZD)* 0

8. Energy from renewable resources I (wind, waves, tidal, 
currents) (UTCB) 5 +

4 on waiting list

9. Energy from renewable resources II (solar, hydrothermal, 
biomass, osmotic, OTEC) (UTCB)

5

12.2 Sustainable Transport Engineering for Coastal Region 
(UTCB)

2

14.3. Creativity and Innovation management (UCV) 3

Pentru fiecare curs, UTCB are câte 5 locuri disponibile, dacă celelalte universități 
nu își vor completa numărul de locuri, studenții de pe lista de așteptare vor avea 
șansa de a fi acceptați. Studenții care s-au înscris în urma primului apel de înscrieri 
au prioritate. 

https://www.eu-conexus.eu/wp-content/uploads/2020/10/Minor-in-Blue-Economy-and-Growth-Catalogue_web.pdf
mailto:ramona.diac@utcb.ro


Minor Coastal Development and Sustainable 
Maritime Tourism

Cursuri disponibile în semestrul al II-lea 
2021

Număr înscriși după 
primul apel de 
înscrieri

3.1. Geographic Information Systems and Remote 
Sensing (UTCB)

1

4.2. Pollution / Depollution (water, air, soil) (UTCB
5+

2 on waiting list

5. Ecological Psychology (UNIZD) 5

6.1. Effects of Climate Change (UTCB) 0

7.1. Cultural Geography (UNIZD) 2

9. Maritime History (UNIZD) 5

10.3. Tourism facing digital transition (LRUniv) 5+
1 on waiting list

12. Performant Built Facilities for Sustainable Tourism 
(UTCB)

5+
4 on waiting list

14. Sustainable built environment (UTCB) 5+
4 on waiting list

15. Natural hazards in coastal regions (UTCB) 5+
2 on waiting list

Cursurile vor fi activate dacă vor avea un număr de minimum 10 
studenți înscriși, de aceea păstrăm deschise cursurile la care sunt deja 
mai mult de 5 înscriși. Prioritate vor avea studenții care au aplicat în 
urma primului apel de înscrieri.



Criteriile EU-CONEXUS de selecție a candidaților:

1. Media academică - 50% (în cazul aplicanților care au restanțe, media 
se va calcula considerând nota 0 la disciplinele nepromovate)

2. Motivația - 30% (candidații vor redacta o scrisoare de motivație în 
Limba Engleză din care să reiasă interesul pentru completarea 
întregului Minor și a cursurilor selectate).

3. Nivelul de Cunoaștere a Limbii Engleze - 10% (Ținând cont că toate 
cursurile programelor de Minor se desfășoară în Limba Engleză, 
nivelul minim acceptat este B2)

4. Participarea Erasmus la universitatea care ține cursul ales - 5% 
(dacă studentul pleacă cu bursă Erasmus la una din universitățile din 
EU-CONEXUS și în paralel este înscris la un curs de Minor ținut de 
aceeași universitate)

5. Participarea activă la activitățile extra-curriculare locale sau 
internaționale în EU-CONEXUS - 5% (testimoniale, promovarea 
ulterioară a programelor de Minor, suport în organizarea unor 
evenimente online, implicare în Buddy System etc)



Înscrierile se fac prin email către Ramona Diac, EU-CONEXUS Minor’s Officer, 
ramona.diac@utcb.ro  adăugând următoarele documente:

- Formular de înscriere,

-  CV în Limba Engleză menționând activitățile extra-curriculare la care ai 

participat în cadrul Universității sau în proiectul EU-CONEXUS,

- Scrisoare de motivație, în Limba Engleză, prezentând motivele pentru care alegi 

programul de Minor și/sau cursurile la care se înscriu (avem în vedere perspective 

de carieră, interesul față de temele cursurilor, interesul pentru experiența 

internațională)

- Dovadă a nivelului competențelor lingvistice la Limba Engleză (Cambridge, 

Toefl, TOEIC certificate sau altele similare, nu se acceptă Certificatul de 

Competențe obținut la BAC) Nivel minim acceptat - B2. 

- Dacă nu deții un astfel de Certificat, vei participa la o probă orală de Limba 

Engleză organizată online, pe 2 decembrie, începând cu ora 15:00.

Termenul de înscriere pentru al doilea apel: 30 Noiembrie.

mailto:ramona.diac@utcb.ro
https://utcb.ro/wp-content/uploads/2020/11/Minor-Registration-Form-2nd-Call-final.docx



