
Mobilități personal, Programul SEE – Selecție ongoing 
 
În urma redistribuirii fondurilor alocate în cadrul Programului de burse şi cooperare inter-
instituţională finanţat prin Mecanismul Financiar SEE – Proiect de Mobilitate în învățământul 
superior, și în vederea absorbției în proporție cât mai mare a fondurilor, Universitatea din Craiova anunță 
organizarea selecției ongoing a beneficiarilor pentru anul universitar 2015-2016, pentru următoarele 
locuri rămase disponibile:  
 

 
Conţinut dosare de candidatură 

- CV Europass (redactat în limba engleză); 
- Scrisoare de motivaţie care să conțină un plan al activităților estimate a se desfășura pe 

perioada mobilității (redactată în limba engleză). 
 
Criterii de selecţie 

 Conţinut CV – 20% din punctaj 

 Conţinut scrisoare de motivaţie - 40% din punctaj 

 Competenţe lingvistice – 10% din punctaj 

 Implicare în activităţile de internaţionalizare ale UCv – 20% din punctaj 

 Corelarea planului de activităţi propus cu nevoile de dezvoltare instituţională ale Universităţii 
din Craiova – 10% din punctaj 
 

Persoanele interesate pot depune Dosarul de candidatură la Departamentul de Relații Internaționale 
(sala 445, clădirea centrală a Universităţii din Craiova, etajul 2) în fiecare zi de marți, intre orele 10.00 
– 14.00. 
  
În maximum doua zile lucrătoare candidatul va primi rezultatul cu privire la solicitarea sa. 

 
Persoanele care au benefciat deja de un grant SEE in cadrul Programului de burse şi cooperare inter-
instituţională finanţat prin Mecanismul Financiar SEE – Proiect de Mobilitate, în perioada 2013-2015 
nu sunt eligibile. 
 
Personalul tânăr, de etnie Romă sau cu nevoi speciale va beneficia de puncte de prioritate adiţionale 
(20% din scorul maxim posibil). 
 
Organizarea selecţiei şi a mobilităţilor se va derula conform Ghidului Candidatului 2015.  
 
Rezultatele vor fi publicate pe site-ul Universității din Craiova 
 
Procedură de depunere a contestaţiilor se găsesște aici.  
 
 
 

TIPUL 
MOBILITĂŢII 

DOMENIUL 
NR. DE 
LOCURI 

UNIVERSITATEA 
PARTENERĂ 

DURATA 

Mobilitate de 
Predare 

Tehnologia 
Informației/ 

Administrarea 
Afacerilor 2 

Buskerud and 
Vestfold 

University 
College, Norvegia 

5 zile/mobilitate 

Mobilitate de 
Formare 

- 

http://www.see-burse.ro/docs/Regulation_EEA_2015.pdf
http://www.ucv.ro/pdf/international/programe/programe_europene/2016/Procedura%20Contestatii.pdf
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Coordonator proiect: 
Conf. univ. dr. Monica Tilea 
Contact: mtilea2000@yahoo.com 
 
Site-uri program: 
www.eeagrants.org 
www.see-burse.ro  
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