
 

 

Sistem de punctaj pentru evaluarea dosarelor de candidatur ă în vederea efectuării de mobilit ăți Erasmus+ pentru predare și formare a 
personalului universitar 

 
STA – Acțiuni de mobilitate a personalului didactic pentru predare  

Aspect Criterii Punctaj maxim Punctare 

1. mobilități 
anterioare – participare anterioară la mobilități E+ (în ultimii 5 ani universitari anteriori depunerii candidaturii) 10 

5 mobilități – 0 puncte, 
4 mobilități – 2 puncte,  
3 mobilități – 4 puncte,  
2 mobilități – 6 puncte,  
1 mobilitate – 8 puncte,  
0 mobilități – 10 puncte 

2. limbi străine 

– a elaborat sau a participat la elaborarea unui curs într-o limbă străină (alta decât limba română); 
– a predat într-o limbă străină (alta decât limba română) în timpul mobilității/mobilităților anterioare; 
– aplică pentru mobilitate într-o instituție din afara Ungariei; 
– în decursul mobilității planificate va preda într-o limbă străină; 
– a susținut un curs într-o limbă străină pentru studenți incoming, a susținut activități într-o limbă străină pentru 
studenți incoming, a găzduit profesori incoming care nu vorbesc limba maghiară 

15 
în ultimii 3 ani universitari 
anteriori depunerii 
candidaturii  

3. contribuție la 
implementarea 
proiectelor de 
mobilitate E+ și alte 
proiecte 
internaționale 

– a contribuit la încheierea unor acorduri interinstituționale E+ în ultimii 3 ani universitari anteriori depunerii 
candidaturii, a facilitat stabilirea unor noi relații de parteneriat; 
– a fost mentor pentru studenții incoming ai programelor E+ și Makovecz în ultimii 3 ani universitari anteriori 
depunerii candidaturii;  
– a ajutat studenții incoming și outgoing în pregătirea contractelor de studii (Learning Agreement); 
– a participat și/sau a contribuit la organizarea evenimentelor Erasmus+ și Makovecz (Erasmus+ Open Doors) 
la nivel de universitate în ultimii 3 ani universitari anteriori depunerii candidaturii; 
– a participat la pregătirea/gestionarea programelor de parteneriat Erasmus;  
– a contribuit la atragerea de profesioniști, profesori și studenți străini la universitate; 
– a contribuit la realizarea unor programe (evenimente, conferințe, proiecte, etc.) internaționale 

15 
în ultimii 3 ani universitari 
anteriori depunerii 
candidaturii  

4. plan de lucru 
(Mobility 
Agreement) 

– sumarul activității educaționale pentru care se candidează; 
– dezvoltarea parteneriatelor existente; 
– contribuție la dezvoltarea programelor de studii noi și existente; 
– elaborarea unor cursuri/module de curs noi sau dezvoltarea conținutului unui curs existent; 
– introducerea unor noi metode didactice, dezvoltarea unor noi metode de lucru, proceduri și materiale de bună 
practică 

20  

5. evaluare de către 
superior – punctajul acordat de către superiorul unității organizaționale (decan sau rector) 

30  

6. vechime 
– vechimea în muncă la Universitatea Sapientia 

10 
la fiecare 2 ani începuți câte 1 
punct, peste 20 de ani 10 puncte 

TOTAL: 
 

100  



 

 

STT – Acțiuni de mobilitate a personalului pentru formare 

Aspect Criterii Punctaj maxim Punctare 

1. mobilități anterioare 

 

– participare anterioară la mobilități E+ (în ultimii 5 ani universitari anteriori depunerii candidaturii) 
10 

5 mobilități – 0 puncte, 
4 mobilități – 2 puncte,  
3 mobilități – 4 puncte,  
2 mobilități – 6 puncte,  
1 mobilitate – 8 puncte,  
0 mobilități – 10 puncte 

– aplică pentru o mobilitate într-o altă instituție decât cele în care a îndeplinit mobilități în cursul ultimilor 5 
ani universitari anteriori depunerii candidaturii 

10  

2. contribuție la 
implementarea 
proiectelor de mobilitate 
E+ și alte proiecte 
internaționale 

– a contribuit la implementarea programelor E+ și Makovecz (pe plan administrativ: coordonatori, secretari 
economici și didactici);  
– a contribuit la implementarea altor programe de mobilitate internaționale (pe plan administrativ); 
– a participat la organizarea evenimentelor Erasmus+, Makovecz sau alte proiecte internaționale la nivel de 
universitate (ex. Erasmus+ Open Doors); 

20 
în ultimii 3 ani universitari 
anteriori depunerii 
candidaturii 

3. plan de lucru 
(Mobility Agreement) 

– dezvoltarea parteneriatelor existente; 
– corelația dintre planul de lucru și funcția ocupată; 
– dezvoltarea rețelei de contacte profesionale; 
– studierea metodelor de lucru considerate bune practici în instituțiile partenere, în vederea introducerii 
acestora la Universitatea Sapientia 

20  

4. evaluare de către 
superior – punctajul acordat de către superiorul unității organizaționale (decan sau rector) 

30  

5. vechime 
– vechimea în muncă la Universitatea Sapientia 

10 
la fiecare 2 ani începuți câte 
1 punct, peste 20 de ani 10 
puncte 

TOTAL:   100  

 
Numărul maxim de puncte alocate fiecărui aspect poate fi împărțit în puncte parțiale, conform deciziei Comisiei Erasmus a Universității. 
Prezentul sistem de punctaj a fost aprobat prin Decizia nr. 5/23.02.2022 a Consiliului de administrație. 
 
Prof. univ. dr. Tonk Márton,          Hauer Melinda 
 Rector              Secretar șef 


