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SELECŢIE ERASMUS – Profesori
– 23 noiembrie 2015 / pentru anul universitar 2015–2016 –

BAREM NOTARE
– Dosar –
CRITERII GENERALE PENTRU PUNCTAJUL ACORDAT DE COMISIE:
1. CRITERIUL MINIMAL pentru obţinerea bursei Erasmus mobilităţi cadre didactice este ca profesorul
să aibă deja titlul de DOCTOR şi să fi obţinut în anul universitar precedent calificativul FOARTE
BINE. (Dr./FB)
2. Nerealizarea în anii anteriori a unei DEPLASĂRI programate în urma concursului Erasmus se
depunctează cu 5 PUNCTE. (– 5)
3. CV (+ lista lucrărilor științifice): punctaj minim 0 puncte, maxim 5 puncte. (0 ...+ 5)
4. Plan de predare: punctaj minim 0 puncte, maxim 5 puncte. (0 ...+ 5)
5. Activitate Erasmus I: punctaj minim 0 puncte, maxim 5 puncte. (0 ...+ 5)
 iniţiere 1...n acorduri Erasmus: 1p. pentru 1 acord, maximum 2p. între 2... n acorduri;
 consiliere studenţi români și străini: 1p.;
 participare în anii anteriori la selecţia Erasmus a studenţilor și/sau a profesorilor: 2p.
6. Activitate Erasmus II (0 ... + 5)
 5 puncte pentru colegii care NU AU MAI BENEFICIAT de burse Erasmus în anii anteriori;
 4 puncte pentru colegii care au beneficiat de 1 (una) bursă Erasmus în anii anteriori;
 3 puncte pentru colegii care au beneficiat de 2 (două) burse Erasmus în anii anteriori;
 2 puncte pentru colegii care au beneficiat de 3 (trei) burse Erasmus în anii anteriori;
 1 punct pentru colegii care au beneficiat de 4 (patru) burse Erasmus în anii anteriori;
 0 puncte pentru colegii care au beneficiat de mai mult de patru burse Erasmus în anii anteriori.





OBSERVAŢII GENERALE:
Pentru candidaţii cu număr egal de puncte, un criteriu suplimentar de departajare este ROTAŢIA:
 un profesor care nu a mai beneficiat niciodată de bursă Erasmus are întâietate faţă de un
profesor care a mai beneficiat de o astfel de mobilitate oricând în trecut;
 dacă unul dintre candidaţi a beneficiat în anul anterior de bursă Erasmus, atunci întâietate are
profesorul care a efectuat o mobilitate mai îndepărtată în timp sau cel care nu a beneficiat deloc
de astfel de bursă.
Precizăm că pentru anul academic 2015–2016 sunt permise mobilităţile cadrelor didactice în cadrul
programului Erasmus „Grant Zero”, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor statutului Erasmus,
exceptând finanţarea. Totodată, un profesor poate pleca într-un an academic cu maximum 2 (două)
mobilităţi Erasmus la universităţi diferite, în funcţie de acordurile bilaterale existente: pentru o
mobilitate poate fi admis cu bursă, iar pentru cealaltă mobilitate va fi admis cu „Grant Zero”.

PUNCTAJUL SELECŢIEI: 10 – punctaj minim de promovare / 20 – punctaj maxim de promovare
SUCCES!
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