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CRITERII DE SELECȚIE PENTRU PROGRAMUL ERASMUS+
pentru anul universitar 2017/2018

A). PENTRU PERSONALUL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ȘI
NEDIDACTIC
I. Criterii eliminatorii de eligibilitate
1.1. Candidatul trebuie să fie angajat al Universității din Oradea;
1.2. Candidatul a depus la dosar agreement-ul semnat de instituţia gazdă la data selecţiei şi are dosarul
de concurs corect și complet întocmit.

II. Criterii de departajare
II.1. Pentru personalul didactic
2.1. Candidatul este titular al acordului încheiat cu universitatea/facultatea parteneră şi a depus cerere
pentru a beneficia de mobilitatea respectivă - 10 p
2.2. Cunoaşterea limbii engleze sau a limbii ţării în care se efectuează mobilitatea - dovedită prin
Certificat de competenţă lingvistică şi/sau prin mobilităţi Erasmus anterioare - 10 p
2.3. Relaţii de colaborare între candidat şi universitatea de destinaţie a mobilităţii (20 p) dovedite prin:
- schimburi ştiinţifice inter-universitare (cadre didactice si studenţi străini veniţi în cadrul
mobilităţilor prin programul Erasmus+ la Facultatea de Inginerie Energetică şi Management
Industrial) (5 p)
- mobilităţi anterioare la aceeaşi destinaţie (5 p)
- consiliere studenti Erasmus (5 p)
- implicarea în păstrarea relaţiilor de colaborare cu universitatea parteneră (lucrări, proiecte sau
activităţi dezvoltate în comun de către Facultatea de Inginerie Energetică şi Management Industrial
şi universitatea/facultatea parteneră (5 p)
2.4. Valoarea lui KA din Fişa de autoevaluare confirmată (cea mai recentă) - maxim 10 p, după cum
urmează:
• dacă KA ≥ 2 .......... 10 p;
• dacă 1 ≤ KA < 2 …. 5 p;
• dacă KA < 1 ........... 0 p.
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2.5. În cazul în care candidatul nu şi-a onorat mobilităţile Erasmus câştigate în anul anterior mobilităţii,
acesta va fi penalizat cu 10 puncte.
Punctajul maxim 50 puncte.

II.2. Pentru personal didactic auxiliar şi nedidactic
Această categorie de personal va putea aplica doar dacă va exista disponibil de burse în oricare
din domeniile cu care facultatea a încheiat acorduri bilaterale.
Departajarea candidaţilor se va realiza pe baza următoarelor criterii:
3.1. Cunoaşterea limbii engleze sau a limbii ţării în care se efectuează mobilitatea - dovedită prin
Certificat de competenţă lingvistică şi/sau prin mobilităţi Erasmus anterioare - 10 p;
3.2. Candidatul este titular în cadrul facultăţii/departamentului – 10 p;
3.3. Nota finală din Fişa de evaluare a performanțelor profesionale individuale (cea mai recentă) maxim 10 p, după cum urmează:
• dacă nota finală este cuprinsă între (4,5 – 5,0] - 10 p;
• dacă nota finală este cuprinsă între (4,0 – 4,5] - 7 p;
• dacă nota finală este cuprinsă între (3,0 – 4,0] - 3 p;
• dacă nota finală este mai mică de 3,0 - 0 p.
3.4. În cazul în care candidatul nu şi-a onorat mobilităţile Erasmus câştigate în anul anterior
mobilităţii, acesta va fi penalizat cu 10 puncte.
Punctajul maxim 30 puncte.

B). PENTRU STUDENȚI
I. Criterii eliminatorii de eligibilitate
•
•

să fie student la Universitatea din Oradea (student la licență, master, studii postuniversitare,
doctorat);
să prezinte CV Europass, scrisoare de intenție și copie după cartea de identitate.

II. Criterii de departajare
Departajarea candidaţilor se va realiza pe baza următoarelor criterii:
media anului anterior de studii – maxim 10 p;
rezultatul testului de limbă străină (limba străină necesară în țara de destinație) - maxim 10 p;
nota acordată la interviul susținut în fața comisiei - maxim 10 p.
Punctajul maxim 30 puncte.
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PROGRAMUL DE DESFĂȘURARE A SELECȚIILOR
pentru anul universitar 2017/2018
1. Selecțiile pentru studenți
•
•

La Departamentul de Inginerie Energetică selecțiile se vor desfășura în data de 24 martie 2017,
ora 12:00, în sala A 108;
La Departamentul de Textile-Pielărie și Management Industrial selecțiile se vor desfășura în data
de 22 martie 2017, ora 09:00, în secretariatul DTPMI.

2. Selecțiile pentru personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic
•

La Departamentul de Inginerie Energetică selecțiile se vor desfășura în cursul lunii iunie 2017, la
o dată care se va stabili şi comunica ulterior.

•

La Departamentul de Textile-Pielărie și Management Industrial selecțiile se vor desfășura în
cursul lunii iunie 2017, la o dată care se va stabili şi comunica ulterior.

Aprobat în ședința Consiliului Facultății IEMI din 17.03.2017.

Decan,
conf. univ. dr. ing. Gabriel Bendea
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