
În conformitate cu adresa nr. UB 140/22.01.2019 primită de Facultatea de Litere de la 
Biroul ERASMUS+ al Universității București, vă informăm că în perioada 31.01 - 06. 
02. 2019 (ora 9.00) are loc depunerea dosarelor pentru finanțarea mobilităților cadrelor
didactice în cadrul programului ERASMUS. 

Pentru anul academic 2018-2019, Facultatea de Litere are alocată o mobilitate în cadrul 
acestui program. Detaliile privind durata și valoarea finanțării se găsesc în adresa menționată, 
atașată mai jos. De asemenea, atașată este lista destinațiilor posibile, valabilă pentru 2018-
2019. 

Dosarul pentru obținerea finanțării trebuie să cuprindă: 

- CV (în format Europass) 
- proiectul/proiectele de lecție/prelegere pentru stagiul de mobilitate 
- copie C.I. 

Dosarul va fi depus la doamna secretar Monica Ratcu, la secretariatul Facultății de Litere, în 
perioada 31.01 - 06.02.2019 (ora 9.00), conform programului de funcționare al biroului de 
secretariat. Selecția va fi realizată de o comisie aprobată de Consiliul Facultății, formată din 
conf. univ. dr. Camelia Ușurelu (președinte), prof. univ. dr. Andra Vasilescu, conf. univ. dr. 
Cristina Bogdan (membri). 

Ponderea criteriilor de selecție este următoarea: 

• Curriculum vitae – punctaj de la 1 la 5 (5 reprezentând maximum).
• Plan de predare – punctaj de la 1 la 5 (5 reprezentând maximum).
• Participarea la activități în Programul ERASMUS (inițiere de acorduri bilaterale,

consiliere studenți, participare la selecția studenților și a cadrelor didactice,
coordonare și susținere a unor activități pentru studenți ERASMUS) – punctaj de la 1
la 5 (5 reprezentând maximum).

• Participarea anterioară la mobilități Erasmus – punctaj 0 (candidatul a mai beneficiat
de cel puțin o mobilitate Erasmus) sau 5 (candidatul nu a mai beneficiat de mobilități
Erasmus).

Punctajul minim de selecție: 13 puncte. 

Rezultatele finale vor fi afișate după validarea lor de către Biroul Erasmus+ al Universității 
București, până cel târziu la sfârșitul lunii februarie 2019. 

Pentru mai multe informații: Gabriela Biriș, coordonator al programelor Erasmus pentru 
Facultatea de Litere, gabriela.biris@litere.unibuc.ro.  


