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Criterii selecție cadre didactice în vederea efectuării mobilităților 

 

Participarea cadrelor didactice din Facultatea de Inginerie (FI) a Universității Babeș-Bolyai 

(UBB) la mobilităţi ERASMUS și Central European Exchange Program for University Studies 

(CEEPUS), etc. se face în urma unui proces de selecție în care se stabilește eligibilitatea și ordinea 

priorităților. La procesul de selecție participă decanul, directorul de department la care este angajat 

cadrul didactic sau cercetătorul și, după caz, reprezentantul ERASMUS respectiv CEEPUS al 

Facultății de Inginerie. Procesul de selecție are loc indiferent de numărul de aplicaţii. 

 

Criteriile de eligibilitate pentru participarea la mobilități sunt: 

 

1. Mobilități pentru predare: 

- obținerea în ultimii trei ani, cel puțin a calificativului foarte bine (FB) la evaluarea efectuată de 

către conducere; 

- obținerea în ultimii trei ani, cel putin a calificativului foarte bine (FB) la evaluarea efectuată de 

către conducere pentru domeniul I – activitate didactică; 

- cunoașterea limbii engleze sau a țării în care se efectuează mobilitatea la un nivel care să 

permită susținerea activității de predare. Evaluarea se face în cadrul interviului pentru selecție. 

 

2. Mobilități pentru staff training: 

- obținerea în ultimii trei ani, cel puțin a calificativului foarte bine (FB) la evaluarea efectuată de 

către conducere; 

- cunoașterea limbii engleze sau a țării în care se efectuează mobilitatea la un nivel care să 

permită susținerea activității de formare. Evaluarea se face în cadrul interviului pentru selecție. 

 

Pentru mobilitățile începând cu data intrării în vigoare a prezentelor criterii de selecție se iau 

în considerare ultimele evaluări făcute, chiar dacă acestea nu sunt în număr de trei ani, astfel: 

- pentru semestrul II al anulul universitar 2020-2021 și pentru anul universitar 2021-2022 se ia în 

considerare evaluarea efectuată în luna aprilie 2021. 

- pentru anul universitar 2022-2023 se ia în considerare evaluarea efectuată în luna aprilie 2021 și 

aprilie 2022. 

 Au prioritate cadrele didactice care în ultimii trei ani au efectuat cele mai puține 

mobilități.  


