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SELECŢIA PERSONALULUI DIDACTIC
PENTRU MOBILITĂŢI ERASMUS+ KA107

DE PREDARE ÎN PERIOADELE
14.06.2021 – 31.07.2021 1) şi 14.06.2021 – 31.07.2022 2)

Criterii şi punctaje selecţie Erasmus+ KA107 personal didactic

Criteriul Punctaj Criterii Punctajul
obţinut

CV 1-5 1) pregătirea de specialitate,
2) participarea la cursuri de formare lingvistică,
3) participarea la mobilităţi/proiecte internaţionale,
4) apartenența la organizaţii/societăţi profesionale etc.

Scrisoare de
motivaţie

1-5 1) motivele pentru care candidatul doreşte să predea sau
să se formeze în universitatea de destinaţie,
2) obiectivele mobilităţii şi modul în care consideră că îşi
va atinge obiectivele propuse,
3) valoarea adăugată a mobilităţii şi rezultatele aşteptate,
4) impactul asupra carierei.

Teaching
Program

max. 15 1) obiectivele mobilității,
2) activitățile propuse a se derula în cadrul mobilității,
3) rezultatele așteptate,
4) impactul asupra dezvoltării instituționale a
Universității "Dunarea de Jos" din Galati, a facultăţii şi
departamentului din care face parte.

Fişa de
Autoevaluare
2020

punctajul Fişei de Autoevaluare x 10 / punctaj poziţie
didactică (300 pentru asistent, 500 pentru lector/şef
lucrări, 900 pentru conferenţiar, 1400 pentru profesor)

Puncte de
prioritate
adiționale

1. Candidatul care este iniţiator al acordului bilateral
încheiat cu Universitatea/Facultatea parteneră şi care a
depus cerere pentru a beneficia de mobilitatea respectivă
va primi suplimentar 10 puncte.
2. Candidații care nu au mai beneficiat de granturi
Erasmus+ în ultimii 2 ani vor primi suplimentar 10
puncte

 Punctajul final va fi media aritmetică a notei pentru CV, a Scrisorii de motivaţie, a
Teaching Program şi a Fişei de Autoevaluare, la care se adaugă, dacă este cazul, Punctele
de prioritate adiţionale.

1) Pentru proiectul Erasmus+ nr. 2018-1-RO01-KA107-048399
2) Pentru proiectul Erasmus+ nr. 2019-1-RO01-KA107-063007
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