
 

Calendarul selecției personalului didactic și administrativ  

pentru  mobilitati Erasmus+  STA (predare) / STT (formare)  

organizate în perioada mai 2022 – iulie 2023  

 

 

9-11 mai 2022: depunerea dosarelor de candidatură la Secretariat Decanat (sala 23)  

12-13 mai 2012: evaluarea dosarelor, întocmirea procesului verbal și afișarea    

rezultatelor selecției 

16 mai 2022: depunerea contestațiilor  

18 mai 2022: afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor în termenul legal 

 

În cadrul acestei selecții, numărul de locuri alocate Facultății de Litere si Arte este de 10 

locuri predare (STA), 10 locuri formare (STT). Vor fi selectate minim de 5 persoane (cadre 

didactice şi personal administrativ) pe listele de rezervă. Termenul de realizare a  

mobilităților este 15 iulie 2023. 

 

Dosarul de candidatură va conține următoarele componente: 

 
- Formular de candidatură (Anexa 1) 

- CV Europass / activitate profesională (în limba engleză) 

- Scrisoare de intenție / motivație: se argumentează relevanța mobilității în acord cu 

obiectivele programului Erasmus+ și cu strategia de dezvoltare a universității, se descriu 

rezultatele preconizate ale mobilității (în limba engleză) 

- Raport al activității internaționale din anul anterior depunerii cererii (în limba engleză) 

- Draft Teaching Mobility Programme pentru mobilități de predare (Anexa 2)  

sau 

- Staff Training Mobility Programme pentru mobilități de formare (Anexa 3) 

Notă: Dosarele de candidatură incomplete vor fi considerate neeligibile 

 

 

 



 

 

 

 

Criterii generale de selecție (evaluarea dosarului de candidatură) 

 

1. Activitatea internațională (30 p) 

2. Programul de predare / formare (30 p) 

3. Motivație (30 p) 

4. Criteriul lingvistic (10 p) 

 

 

Criterii de eligibilitate 

 

• Cetățean român cu domiciliul în România sau recunoscut de țara în care el/ea este rezident, refugiat, 

apatrid sau resident permanent 

• Angajat permanent al Universității “Lucian Blaga” din Sibiu 

• Cunoștințe bune de limbă străină 

 

 

Pentru detalii, locuri disponibile şi documente utile vă rugăm consultați informațiile afișate pe site-ul 

Facultății de Litere și Arte. Documentele transmise prin email sunt disponibile în format tipărit și la 

Decanatul Facultății de Litere și Arte. Pentru clarificări suplimentare, va rugăm adresați email la adresa 

eva.burdusel@ulbsibiu.ro  
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