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1. Scop 

1.1. Prezenta metodologie are scopul de a stabili modalitatea de selecţie a personalului 

didactic, didactic-auxiliar şi nedidactic beneficiar de mobilităţi în cadrul 

programului Erasmus+ la Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia 

Informaţiei a Universităţii din Oradea. 

1.2. Prin aplicarea acestei metodologii se urmăreşte creşterea vizibilităţii internaţionale 

a facultăţii, asigurarea egalităţii de şanse întregului personalul facultăţii şi 

încurajarea implicării tuturor persoanelor în activităţile studenţilor în cadrul 

programului Erasmus+. 

 

2. Condiţii de eligibilitate 

2.1. Candidatul trebuie să fie cadru didactic titular sau asociat al Facultăţii de Inginerie 

Electrică şi Tehnologia Informaţiei, sau să facă parte din personalul didactic-auxiliar 

şi nedidactic al Facultăţii de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei. 

2.2. Candidatul care solicită mobilitate trebuie să posede cunoştinţe bune de comunicare 

în limba ţării în care doreşte să se deplaseze sau într-o limbă de circulaţie 

internaţională. 

2.3. Domeniul mobilităţii pentru care candidatul aplică trebuie să conţină discipline pe 

care acesta este titular sau le predă ca asociat, respectiv să conţină activităţi specifice 

postului, în cazul cadrelor didactic-auxiliar şi nedidactic. 

2.4. Candidatul nu poate solicita în decursul unui semestru mobilităţi a căror durată 

totală să depăşească un interval de două săptămâni. 
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3. Metodologia de selecţie 

3.1. În cadrul fiecărui departament se va organiza până cel târziu cu două zile lucrătoare 

înaintea finalizării selecţiei la nivel de facultate, o selecţie în limita a unui sfert din 

bugetul total aferent facultăţii. Rezultatele sub formă de proces verbal vor fi 

comunicate în aceeaşi zi comisiei de selecţie la nivel de facultate pentru mobilităţile 

de predare (STA) respectiv de selecţie pentru mobilităţile de formare a personalului 

(STT). 

3.2. Ierarhizarea solicitărilor se va face în fiecare departament prin cumularea punctelor 

obţinute conform tabelului 1. Decizia numărului de zile de mobilitate de care va 

beneficia candidatul va aparţine fiecărui departament, ţinând cont de ierarhizare. În 

caz de egalitate de puncte şi imposibilitatea acordării aceluiaşi număr de zile de 

mobilităţi, se va ţine seama de activitatea candidatului în cadrul programului 

Erasmus+ şi de numărul de mobilităţi ale studenţilor (de tip outgoing si incoming) 

realizate în urma acordurilor semnate de către candidat.  

Tabelul 1 – Punctaj acordat unor activităţi/ acţiuni pentru creşterea vizibilităţii 

programului Erasmus+ şi a facultăţii 

Nr. 

crt. 

Criteriu număr de puncte 

1 Mobilităţi outgoing şi incoming (cadre didactice şi 

studenţi) realizate în ultimii 3 ani în urma acordurilor 

semnate de către candidat (sunt excluse mobilităţile 

proprii) 

1 pct / mobilitate 

2 Candidatul nu a beneficiat de mobilităţi (maxim 

ultimii 3 ani) 

2 pcte/ an fără 

mobilitate 

3 Realizarea de acorduri noi în ultimii 3 ani 2 pct/ acord 

4 Reînnoirea de acorduri în ultimii 3 ani 1pct/ acord reînnoit 

5 Publicarea de articole în reviste indexate ISI 

împreună cu partenerii de mobilitate în ultimii 3 ani 

3 pct/ articol 

6 Publicarea de articole în proceeding-uri indexate ISI 

împreună cu partenerii de mobilitate în ultimii 3 ani 

2 pct/ articol 

7 Publicarea de articole în reviste indexate BDI 

împreună cu partenerii de mobilitate în ultimii 3 ani 

1 pct/ articol 

8 Publicarea împreună cu partenerii de mobilitate a 

unor volume cu ISBN sau materiale pe suport 

electronic cu e-ISBN/ CD-ISBN 

3 pcte/ publicaţie 

9 Câştigarea de proiecte comune cu partenerii de 

mobilitate în ultimii 3 ani 

6 pct/ proiect 

10 Aplicarea de proiecte comune cu partenerii de 

mobilitate în ultimii 3 ani 

2 pct/ proiect 
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3.3. În cazul în care, în urma selecţiilor la nivel de departament, vor rămâne sume 

neutilizate, acestea vor fi transmise comisiei de selecţie la nivel de facultate, care le 

va redistribui acelor departamente în care în urma selecţiei efectuate anterior nu au 

putut fi acoperite toate solicitările. 

3.7. Finalizarea selecţiei la nivel de facultate se va face la o dată stabilită împreună de 

membrii comisiei si reprezentantul departamentului de Relaţii Internaţionale, prin 

interviu şi validarea de către comisia de selecţie pentru mobilităţile de predare 

(STA) respectiv de selecţie pentru mobilităţile de formare a personalului (STT) a 

rezultatelor primite de la departamente. 

 

Aprobată în şedinţa de Consiliu al Facultăţii de Inginerie Electrică şi Tehnologia 

Informaţiei din data de 04 iunie 2018. 

                                                                                             

 

 DECAN 

prof. univ. dr. ing. Mircea Ioan GORDAN 
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