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Anexa 1   Nr. înregistrare  35266/ 17.06.2022   

ANUNȚ DE SELECȚIE ECHIPĂ DE PROIECT FINANȚAT DIN FONDURI 
EUROPENE NERAMBURSABILE 

Universitatea de Vest din Timișoara anunță: 

Organizarea unei proceduri de selecție a echipei de proiect pentru proiectul finanțat din fonduri 
europene nerambursabile ce urmează care este contractat.  

Denumirea proiectului: CNFIS-FDI-2022-0193 - Internaţionalizare pentru toţi la 

Universitatea de Vest din Timişoara. 

Proiect finanţat din Fondul de Dezvoltare Instituţională destinat universităţilor de stat – CNFIS-

FDI-2022. 

Obiectivele proiectului vizate de prezentul anunţ: 
- O2: „West University of Timişoara (Late) Summer School”, un eveniment de tip şcoală de vară, 

inter- şi multi-disciplinar, cu participare internaţională, organizat în perioada 1 august – 12 august 
2022, în format fizic, în cadrul Universităţii de Vest din Timişoara.  

Posturile pentru care se realizează selecția: 

1. Postul: lector curs "Astrophysics and Cosmology. The History of the Universe"

2. Postul: lector curs "A cultural history of English words"

3. Postul: lector curs "Bitcoin & Ethereum Decentralized Models"

4. Postul: lector curs "Getting to grips with online streaming"

5. Postul: lector curs "Piano is for everyone"

6. Postul: lector curs "Physical activities and teambuilding"

7. Postul: lector curs "Key points in the History of Design (1900-2000) – 100 years of Design"

8. Postul: lector curs "Sustainable finance – a gaming approach"

9. Postul: lector curs "Timișoara’s transformations in the city. Cultural heritage, demographic

shifts and smart city resilience solutions"

10. Postul: lector curs "Quantum Chemistry by Path Integrals"

11. Postul: lector curs "Basics in climatology, paleoclimatology and climate change"

Calendarul de derulare a procesului de selecție a echipei de proiect: 

Nr.crt. Termene Locație 
1. Perioada depunere dosar 20- 23.06.2022 *
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2. Perioada evaluare dosare 24.06.2022 ora 12:00
3. Afișare rezultate 24.06.2022 ora 16:00 Se vor transmite prin e-mail 

participanților 
4. Perioadă contestații 24- 27.06.2022 ora 

10:00 
** 

5. Afișare rezultate finale 27.06.2022 ora 16:00 Se vor transmite prin e-mail
participanților 

*Dosarele de candidatură se vor trimite prin e-mail la adresa: international@e-uvt.ro (la subiect vă

rugăm să precizați: Dosar candidatură proiect CNFIS-FDI-Internaţionalizare, postul......). 

** Contestațiile se vor trimite prin email la adresa: international@e-uvt.ro (la subiect vă rugăm să 

precizați: Contestaţie selecţie proiect CNFIS-FDI-Internaţionalizare, postul......). 

           Următoarele Anexe fac parte integrată din prezentul anunț: 
Anexa 1. Conținut dosar candidatură;  
Anexa 2. Descrierea detaliată a posturilor; 
Anexa 3. Criteriile de evaluare și modalitatea de ierarhizare a candidaturilor. 

Manager proiect 
Dr. Andra-Mirona STAN-DRAGOTESC 
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Anexa A Anunț selecție echipă proiect – Conținut dosar candidatură 

 Nr. înregistrare 35266/1/17.06.2022 

CONȚINUT DOSAR CANDIDATURĂ 

Dosarele de candidatură pentru posturile pentru care se realizează selecția în cadrul Proiectului 

cu titlul CNFIS-FDI-2022-0193 - Internaţionalizare pentru toţi la Universitatea de Vest din 

Timişoara, finanțat din Fondul de Dezvoltare Instituţională destinat universităţilor de stat – 

CNFIS-FDI-2022, trebuie să conțină următoarele documente: 

• Scrisoare de intenție;

• Curriculum vitae în format Europass (semnat pe fiecare pagină și datat pe ultima pagină);

• Carte de identitate (scanată, în format pdf, cu mențiunea ”conform cu originalul” și

semnătura titularului);

• Scurtă descriere a cursului propus, redactată în limba engleză (doar pentru posturile de la

punctele 1-13).

• Diplome de studii şi alte documente relevante pentru experienţa în domeniu.

Dosarele de candidatură se vor trimite prin e-mail la adresa international@e-uvt.ro (la subiect vă 

rugăm să precizați: Dosar candidatură proiect CNFIS-FDI-Internaţionalizare, postul......), în 

intervalul 20 - 23.06.2022.    

Toate documentele vor fi transmise pe email, în format scanat. 

Manager proiect 
Dr. Andra-Mirona STAN-DRAGOTESC 
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Anexa B Anunț selecție echipă proiect - Descrierea detaliată a posturilor 

 Nr. înregistrare 35266/2/17.06.2022   

DESCRIEREA DETALIATĂ A POSTURILOR VACANTE ÎN CADRUL PROIECTULUI 
FINANȚAT DIN FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE  

În cadrul procedurii de selecție a echipei de proiect pentru proiectul de dezvoltare instituțională 

cu finanțare nerambursabilă CNFIS-FDI-2022-0193 - Internaţionalizare pentru toţi la 

Universitatea de Vest din Timişoara, se organizează selecția pentru următoarele posturi: 

1. Post: lector curs "Astrophysics and Cosmology. The History of the Universe"
- Perioada: 2 luni 
- Poziţia în COR/Cod: lector 231003 
- Norma de lucru (nr. ore/zi, nr. ore/total): 50 de ore/lună 
- Responsabilități și atribuții:  

 Elaborează material de prezentare a cursului ofertat în cadrul proiectului;
 Oferă sprijin în procesul de promovare a cursului ofertat în cadrul proiectului;
 Pregăteşte materialul didactic pentru cursul ofertat în cadrul proiectului;
 Susţine în format fizic activităţile de predare a cursului ofertat în cadrul proiectului;
 Susţine activităţile de evaluare a participanţilor la cursul ofertat în cadrul proiectului;
 Monitorizează activităţile participanţilor la cursul ofertat în cadrul proiectului;
 Certifică activitatea participanţilor la cursul ofertat în cadrul proiectului;
 Pregăteşte materialul pentru o activitate extracurriculară în cadrul proiectului;
 Susţine în format fizic o activitate extracurriculară în cadrul proiectului, adresată tuturor

cursanţilor înscrişi la şcoala de vară;
 Participă la ședințele de proiect.

- Competențe și abilități:
 nivel avansat de cunoaştere a limbii engleze;
 nivel intermedar/avansat de utilizare a instrumentelor digitale folosite în procesul de

predare-învăţare-evaluare;
 capacitate de a propune un curs inovativ şi potrivit pentru nivelul unor cursanţi care sunt la

finalul studiilor de licenţă sau începutul studiilor de master;
 capacitatea de a organiza conţinutul cursului propus în 7 zile de module (teoretice şi

practice) a câte 3 ore/zi, plus 1 modul (max. 3 ore/zi) pentru evaluarea cursanţilor și
feedback la finalul cursului;

 capacitatea de a oferi participanţilor la curs materiale pentru studiu individual.
- Experiență profesională: minim 3 ani vechime; constituie un avantaj experiența în proiecte 

din domeniul Relaţiilor Internaţionale, precum şi activitatea anterioară cu studenţi 
internaţionali în cadrul Universităţii de Vest din Timişoara.  

2. Post: lector curs "A cultural history of English words"
- Perioada: 2 luni 
- Poziţia în COR/Cod: lector 231003 
- Norma de lucru (nr. ore/zi, nr. ore/total): 50 de ore/lună 
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- Responsabilități și atribuții: 
 Elaborează material de prezentare a cursului ofertat în cadrul proiectului;
 Oferă sprijin în procesul de promovare a cursului ofertat în cadrul proiectului;
 Pregăteşte materialul didactic pentru cursul ofertat în cadrul proiectului;
 Susţine în format fizic activităţile de predare a cursului ofertat în cadrul proiectului;
 Susţine activităţile de evaluare a participanţilor la cursul ofertat în cadrul proiectului;
 Monitorizează activităţile participanţilor la cursul ofertat în cadrul proiectului;
 Certifică activitatea participanţilor la cursul ofertat în cadrul proiectului;
 Pregăteşte materialul pentru o activitate extracurriculară în cadrul proiectului;
 Susţine în format fizic o activitate extracurriculară în cadrul proiectului, adresată tuturor

cursanţilor înscrişi la şcoala de vară;
 Participă la ședințele de proiect.

- Competențe și abilități:
 nivel avansat de cunoaştere a limbii engleze;
 nivel intermedar/avansat de utilizare a instrumentelor digitale folosite în procesul de

predare-învăţare-evaluare;
 capacitate de a propune un curs inovativ şi potrivit pentru nivelul unor cursanţi care sunt la

finalul studiilor de licenţă sau începutul studiilor de master;
 capacitatea de a organiza conţinutul cursului propus în 7 zile de module (teoretice şi

practice) a câte 3 ore/zi, plus 1 modul (max. 3 ore/zi) pentru evaluarea cursanţilor și
feedback la finalul cursului;

 capacitatea de a oferi participanţilor la curs materiale pentru studiu individual.
- Experiență profesională: minim 3 ani vechime; constituie un avantaj experiența în proiecte 

din domeniul Relaţiilor Internaţionale, precum şi activitatea anterioară cu studenţi 
internaţionali în cadrul Universităţii de Vest din Timişoara.  

3. Post: lector curs "Bitcoin & Ethereum Decentralized Models"
- Perioada: 2 luni 
- Poziţia în COR/Cod: lector 231003 
- Norma de lucru (nr. ore/zi, nr. ore/total): 50 de ore/lună 
- Responsabilități și atribuții:  

 Elaborează material de prezentare a cursului ofertat în cadrul proiectului;
 Oferă sprijin în procesul de promovare a cursului ofertat în cadrul proiectului;
 Pregăteşte materialul didactic pentru cursul ofertat în cadrul proiectului;
 Susţine în format fizic activităţile de predare a cursului ofertat în cadrul proiectului;
 Susţine activităţile de evaluare a participanţilor la cursul ofertat în cadrul proiectului;
 Monitorizează activităţile participanţilor la cursul ofertat în cadrul proiectului;
 Certifică activitatea participanţilor la cursul ofertat în cadrul proiectului;
 Pregăteşte materialul pentru o activitate extracurriculară în cadrul proiectului;
 Susţine în format fizic o activitate extracurriculară în cadrul proiectului, adresată tuturor

cursanţilor înscrişi la şcoala de vară;
 Participă la ședințele de proiect.

- Competențe și abilități:
 nivel avansat de cunoaştere a limbii engleze;
 nivel intermedar/avansat de utilizare a instrumentelor digitale folosite în procesul de

predare-învăţare-evaluare online;
 capacitate de a propune un curs inovativ şi potrivit pentru nivelul unor cursanţi care sunt la

finalul studiilor de licenţă sau începutul studiilor de master;
 capacitatea de a organiza conţinutul cursului propus în 7 zile de module (teoretice şi
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practice) a câte 3 ore/zi, plus 1 modul (max. 3 ore/zi) pentru evaluarea cursanţilor și 
feedback la finalul cursului;   

 capacitatea de a oferi participanţilor la curs materiale pentru studiu individual.
- Experiență profesională: minim 3 ani vechime; constituie un avantaj experiența în proiecte 

din domeniul Relaţiilor Internaţionale, precum şi activitatea anterioară cu studenţi 
internaţionali în cadrul Universităţii de Vest din Timişoara.  

4. Post: lector curs "Getting to grips with online streaming"
- Perioada: 2 luni 
- Poziţia în COR/Cod: lector 231003 
- Norma de lucru (nr. ore/zi, nr. ore/total): 50 de ore/lună 
- Responsabilități și atribuții:  

 Elaborează material de prezentare a cursului ofertat în cadrul proiectului;
 Oferă sprijin în procesul de promovare a cursului ofertat în cadrul proiectului;
 Pregăteşte materialul didactic pentru cursul ofertat în cadrul proiectului;
 Susţine în format fizic activităţile de predare a cursului ofertat în cadrul proiectului;
 Susţine activităţile de evaluare a participanţilor la cursul ofertat în cadrul proiectului;
 Monitorizează activităţile participanţilor la cursul ofertat în cadrul proiectului;
 Certifică activitatea participanţilor la cursul ofertat în cadrul proiectului;
 Pregăteşte materialul pentru o activitate extracurriculară în cadrul proiectului;
 Susţine în format fizic o activitate extracurriculară în cadrul proiectului, adresată tuturor

cursanţilor înscrişi la şcoala de vară;
 Participă la ședințele de proiect.

- Competențe și abilități:
 nivel avansat de cunoaştere a limbii engleze;
 nivel intermedar/avansat de utilizare a instrumentelor digitale folosite în procesul de

predare-învăţare-evaluare;
 capacitate de a propune un curs inovativ şi potrivit pentru nivelul unor cursanţi care sunt la

finalul studiilor de licenţă sau începutul studiilor de master;
 capacitatea de a organiza conţinutul cursului propus în 7 zile de module (teoretice şi

practice) a câte 3 ore/zi, plus 1 modul (max. 3 ore/zi) pentru evaluarea cursanţilor și
feedback la finalul cursului;

 capacitatea de a oferi participanţilor la curs materiale pentru studiu individual.
- Experiență profesională: minim 3 ani vechime; constituie un avantaj experiența în proiecte 

din domeniul Relaţiilor Internaţionale, precum şi activitatea anterioară cu studenţi 
internaţionali în cadrul Universităţii de Vest din Timişoara.  

5. Post: lector curs "Piano is for everyone"
- Perioada: 2 luni 
- Poziţia în COR/Cod: lector 231003 
- Norma de lucru (nr. ore/zi, nr. ore/total): 50 de ore/lună 
- Responsabilități și atribuții:  

 Elaborează material de prezentare a cursului ofertat în cadrul proiectului;
 Oferă sprijin în procesul de promovare a cursului ofertat în cadrul proiectului;
 Pregăteşte materialul didactic pentru cursul ofertat în cadrul proiectului;
 Susţine în format fizic activităţile de predare a cursului ofertat în cadrul proiectului;
 Susţine activităţile de evaluare a participanţilor la cursul ofertat în cadrul proiectului;
 Monitorizează activităţile participanţilor la cursul ofertat în cadrul proiectului;
 Certifică activitatea participanţilor la cursul ofertat în cadrul proiectului;
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 Pregăteşte materialul pentru o activitate extracurriculară în cadrul proiectului;
 Susţine în format fizic o activitate extracurriculară în cadrul proiectului, adresată tuturor

cursanţilor înscrişi la şcoala de vară;
 Participă la ședințele de proiect.

- Competențe și abilități:
 nivel avansat de cunoaştere a limbii engleze;
 nivel intermedar/avansat de utilizare a instrumentelor digitale folosite în procesul de

predare-învăţare-evaluare;
 capacitate de a propune un curs inovativ şi potrivit pentru nivelul unor cursanţi care sunt la

finalul studiilor de licenţă sau începutul studiilor de master;
 capacitatea de a organiza conţinutul cursului propus în 7 zile de module (teoretice şi

practice) a câte 3 ore/zi, plus 1 modul (max. 3 ore/zi) pentru evaluarea cursanţilor și
feedback la finalul cursului;

 capacitatea de a oferi participanţilor la curs materiale pentru studiu individual.
- Experiență profesională: minim 3 ani vechime; constituie un avantaj experiența în proiecte 

din domeniul Relaţiilor Internaţionale, precum şi activitatea anterioară cu studenţi 
internaţionali în cadrul Universităţii de Vest din Timişoara.  

6. Post: lector curs "Physical activities and teambuilding"
- Perioada: 2 luni 
- Poziţia în COR/Cod: lector 231003 
- Norma de lucru (nr. ore/zi, nr. ore/total): 50 de ore/lună 
- Responsabilități și atribuții:  

 Elaborează material de prezentare a cursului ofertat în cadrul proiectului;
 Oferă sprijin în procesul de promovare a cursului ofertat în cadrul proiectului;
 Pregăteşte materialul didactic pentru cursul ofertat în cadrul proiectului;
 Susţine în format fizic activităţile de predare a cursului ofertat în cadrul proiectului;
 Susţine activităţile de evaluare a participanţilor la cursul ofertat în cadrul proiectului;
 Monitorizează activităţile participanţilor la cursul ofertat în cadrul proiectului;
 Certifică activitatea participanţilor la cursul ofertat în cadrul proiectului;
 Pregăteşte materialul pentru o activitate extracurriculară în cadrul proiectului;
 Susţine în format fizic o activitate extracurriculară în cadrul proiectului, adresată tuturor

cursanţilor înscrişi la şcoala de vară;
 Participă la ședințele de proiect.

- Competențe și abilități:
 nivel avansat de cunoaştere a limbii engleze;
 nivel intermedar/avansat de utilizare a instrumentelor digitale folosite în procesul de

predare-învăţare-evaluare;
 capacitate de a propune un curs inovativ şi potrivit pentru nivelul unor cursanţi care sunt la

finalul studiilor de licenţă sau începutul studiilor de master;
 capacitatea de a organiza conţinutul cursului propus în 7 zile de module (teoretice şi

practice) a câte 3 ore/zi, plus 1 modul (max. 3 ore/zi) pentru evaluarea cursanţilor și
feedback la finalul cursului;

 capacitatea de a oferi participanţilor la curs materiale pentru studiu individual.
- Experiență profesională: minim 3 ani vechime; constituie un avantaj experiența în proiecte 

din domeniul Relaţiilor Internaţionale, precum şi activitatea anterioară cu studenţi 
internaţionali în cadrul Universităţii de Vest din Timişoara.  

7. Post: lector curs "Key points in the History of Design (1900-2000) – 100 years of Design"
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- Perioada: 2 luni 
- Poziţia în COR/Cod: lector 231003 
- Norma de lucru (nr. ore/zi, nr. ore/total): 50 de ore/lună 
- Responsabilități și atribuții:  

 Elaborează material de prezentare a cursului ofertat în cadrul proiectului;
 Oferă sprijin în procesul de promovare a cursului ofertat în cadrul proiectului;
 Pregăteşte materialul didactic pentru cursul ofertat în cadrul proiectului;
 Susţine în format fizic activităţile de predare a cursului ofertat în cadrul proiectului;
 Susţine activităţile de evaluare a participanţilor la cursul ofertat în cadrul proiectului;
 Monitorizează activităţile participanţilor la cursul ofertat în cadrul proiectului;
 Certifică activitatea participanţilor la cursul ofertat în cadrul proiectului;
 Pregăteşte materialul pentru o activitate extracurriculară în cadrul proiectului;
 Susţine în format fizic o activitate extracurriculară în cadrul proiectului, adresată tuturor

cursanţilor înscrişi la şcoala de vară;
 Participă la ședințele de proiect.

- Competențe și abilități:
 nivel avansat de cunoaştere a limbii engleze;
 nivel intermedar/avansat de utilizare a instrumentelor digitale folosite în procesul de

predare-învăţare-evaluare;
 capacitate de a propune un curs inovativ şi potrivit pentru nivelul unor cursanţi care sunt la

finalul studiilor de licenţă sau începutul studiilor de master;
 capacitatea de a organiza conţinutul cursului propus în 7 zile de module (teoretice şi

practice) a câte 3 ore/zi, plus 1 modul (max. 3 ore/zi) pentru evaluarea cursanţilor și
feedback la finalul cursului;

 capacitatea de a oferi participanţilor la curs materiale pentru studiu individual.
- Experiență profesională: minim 3 ani vechime; constituie un avantaj experiența în proiecte 

din domeniul Relaţiilor Internaţionale, precum şi activitatea anterioară cu studenţi 
internaţionali în cadrul Universităţii de Vest din Timişoara.  

8. Post: lector curs "Sustainable finance – a gaming approach"
- Perioada: 2 luni 
- Poziţia în COR/Cod: lector 231003 
- Norma de lucru (nr. ore/zi, nr. ore/total): 50 de ore/lună 
- Responsabilități și atribuții:  

 Elaborează material de prezentare a cursului ofertat în cadrul proiectului;
 Oferă sprijin în procesul de promovare a cursului ofertat în cadrul proiectului;
 Pregăteşte materialul didactic pentru cursul ofertat în cadrul proiectului;
 Susţine în format fizic activităţile de predare a cursului ofertat în cadrul proiectului;
 Susţine activităţile de evaluare a participanţilor la cursul ofertat în cadrul proiectului;
 Monitorizează activităţile participanţilor la cursul ofertat în cadrul proiectului;
 Certifică activitatea participanţilor la cursul ofertat în cadrul proiectului;
 Pregăteşte materialul pentru o activitate extracurriculară în cadrul proiectului;
 Susţine în format fizic o activitate extracurriculară în cadrul proiectului, adresată tuturor

cursanţilor înscrişi la şcoala de vară;
 Participă la ședințele de proiect.

- Competențe și abilități:
 nivel avansat de cunoaştere a limbii engleze;
 nivel intermedar/avansat de utilizare a instrumentelor digitale folosite în procesul de

predare-învăţare-evaluare;
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 capacitate de a propune un curs inovativ şi potrivit pentru nivelul unor cursanţi care sunt la
finalul studiilor de licenţă sau începutul studiilor de master;

 capacitatea de a organiza conţinutul cursului propus în 7 zile de module (teoretice şi
practice) a câte 3 ore/zi, plus 1 modul (max. 3 ore/zi) pentru evaluarea cursanţilor și
feedback la finalul cursului;

 capacitatea de a oferi participanţilor la curs materiale pentru studiu individual.
- Experiență profesională: minim 3 ani vechime; constituie un avantaj experiența în proiecte 

din domeniul Relaţiilor Internaţionale, precum şi activitatea anterioară cu studenţi 
internaţionali în cadrul Universităţii de Vest din Timişoara.  

9. Post: lector curs "Timișoara’s transformations in the city. Cultural heritage, demographic shifts
and smart city resilience solutions"

- Perioada: 2 luni 
- Poziţia în COR/Cod: lector 231003 
- Norma de lucru (nr. ore/zi, nr. ore/total): 50 de ore/lună 
- Responsabilități și atribuții:  

 Elaborează material de prezentare a cursului ofertat în cadrul proiectului;
 Oferă sprijin în procesul de promovare a cursului ofertat în cadrul proiectului;
 Pregăteşte materialul didactic pentru cursul ofertat în cadrul proiectului;
 Susţine în format fizic activităţile de predare a cursului ofertat în cadrul proiectului;
 Susţine activităţile de evaluare a participanţilor la cursul ofertat în cadrul proiectului;
 Monitorizează activităţile participanţilor la cursul ofertat în cadrul proiectului;
 Certifică activitatea participanţilor la cursul ofertat în cadrul proiectului;
 Pregăteşte materialul pentru o activitate extracurriculară în cadrul proiectului;
 Susţine în format fizic o activitate extracurriculară în cadrul proiectului, adresată tuturor

cursanţilor înscrişi la şcoala de vară;
 Participă la ședințele de proiect.

- Competențe și abilități:
 nivel avansat de cunoaştere a limbii engleze;
 nivel intermedar/avansat de utilizare a instrumentelor digitale folosite în procesul de

predare-învăţare-evaluare;
 capacitate de a propune un curs inovativ şi potrivit pentru nivelul unor cursanţi care sunt la

finalul studiilor de licenţă sau începutul studiilor de master;
 capacitatea de a organiza conţinutul cursului propus în 7 zile de module (teoretice şi

practice) a câte 3 ore/zi, plus 1 modul (max. 3 ore/zi) pentru evaluarea cursanţilor și
feedback la finalul cursului;

 capacitatea de a oferi participanţilor la curs materiale pentru studiu individual.
- Experiență profesională: minim 3 ani vechime; constituie un avantaj experiența în proiecte 

din domeniul Relaţiilor Internaţionale, precum şi activitatea anterioară cu studenţi 
internaţionali în cadrul Universităţii de Vest din Timişoara.  

10. Post: lector curs "Quantum Chemistry by Path Integrals"
- Perioada: 2 luni 
- Poziţia în COR/Cod: lector 231003 
- Norma de lucru (nr. ore/zi, nr. ore/total): 50 de ore/lună 
- Responsabilități și atribuții:  

 Elaborează material de prezentare a cursului ofertat în cadrul proiectului;
 Oferă sprijin în procesul de promovare a cursului ofertat în cadrul proiectului;
 Pregăteşte materialul didactic pentru cursul ofertat în cadrul proiectului;
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 Susţine în format fizic activităţile de predare a cursului ofertat în cadrul proiectului;
 Susţine activităţile de evaluare a participanţilor la cursul ofertat în cadrul proiectului;
 Monitorizează activităţile participanţilor la cursul ofertat în cadrul proiectului;
 Certifică activitatea participanţilor la cursul ofertat în cadrul proiectului;
 Pregăteşte materialul pentru o activitate extracurriculară în cadrul proiectului;
 Susţine în format fizic o activitate extracurriculară în cadrul proiectului, adresată tuturor

cursanţilor înscrişi la şcoala de vară;
 Participă la ședințele de proiect.

- Competențe și abilități:
 nivel avansat de cunoaştere a limbii engleze;
 nivel intermedar/avansat de utilizare a instrumentelor digitale folosite în procesul de

predare-învăţare-evaluare;
 capacitate de a propune un curs inovativ şi potrivit pentru nivelul unor cursanţi care sunt la

finalul studiilor de licenţă sau începutul studiilor de master;
 capacitatea de a organiza conţinutul cursului propus în 7 zile de module (teoretice şi

practice) a câte 3 ore/zi, plus 1 modul (max. 3 ore/zi) pentru evaluarea cursanţilor și
feedback la finalul cursului;

 capacitatea de a oferi participanţilor la curs materiale pentru studiu individual.
- Experiență profesională: minim 3 ani vechime; constituie un avantaj experiența în proiecte 

din domeniul Relaţiilor Internaţionale, precum şi activitatea anterioară cu studenţi 
internaţionali în cadrul Universităţii de Vest din Timişoara.  

11. Post: lector curs "Basics in climatology, paleoclimatology and climate change"
- Perioada: 2 luni 
- Poziţia în COR/Cod: lector 231003 
- Norma de lucru (nr. ore/zi, nr. ore/total): 50 de ore/lună 
- Responsabilități și atribuții:  

 Elaborează material de prezentare a cursului ofertat în cadrul proiectului;
 Oferă sprijin în procesul de promovare a cursului ofertat în cadrul proiectului;
 Pregăteşte materialul didactic pentru cursul ofertat în cadrul proiectului;
 Susţine în format fizic activităţile de predare a cursului ofertat în cadrul proiectului;
 Susţine activităţile de evaluare a participanţilor la cursul ofertat în cadrul proiectului;
 Monitorizează activităţile participanţilor la cursul ofertat în cadrul proiectului;
 Certifică activitatea participanţilor la cursul ofertat în cadrul proiectului prin emiterea unui

certificat de prezenţă însoţit de credite transferabile ECTS;
 Pregăteşte materialul pentru o activitate extracurriculară în cadrul proiectului;
 Susţine în format fizic o activitate extracurriculară în cadrul proiectului, adresată tuturor

cursanţilor înscrişi la şcoala de vară;
 Participă la ședințele de proiect.

- Competențe și abilități:
 nivel avansat de cunoaştere a limbii engleze;
 nivel intermedar/avansat de utilizare a instrumentelor digitale folosite în procesul de

predare-învăţare-evaluare;
 capacitate de a propune un curs inovativ şi potrivit pentru nivelul unor cursanţi care sunt la

finalul studiilor de licenţă sau începutul studiilor de master;
 capacitatea de a organiza conţinutul cursului propus în 7 zile de module (teoretice şi

practice) a câte 3 ore/zi, plus 1 modul (max. 3 ore/zi) pentru evaluarea cursanţilor și
feedback la finalul cursului;

 capacitatea de a oferi participanţilor la curs materiale pentru studiu individual.
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- Experiență profesională: minim 3 ani vechime; constituie un avantaj experiența în proiecte 
din domeniul Relaţiilor Internaţionale, precum şi activitatea anterioară cu studenţi 
internaţionali în cadrul Universităţii de Vest din Timişoara.  

Cerințele generale pe care trebuie să le îndeplinească membrii echipei de proiect pentru a fi 

selectați în vederea constituirii echipei de proiect pentru depunerea cererii de 

finanțare/contractarea proiectului, sunt specificate în legislația în vigoare. 

Manager proiect 
  Dr. Andra-Mirona STAN-DRAGOTESC 
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Anexa C Anunț selecție echipă proiect  -  Criteriile de evaluare și modalitatea de ierarhizare 
a candidaturilor  

  Nr. înregistrare 35266/3/17.06.2022 

CRITERII DE EVALUARE ȘI MODALITATEA DE IERARHIZARE A 
CANDIDATURILOR 

Sunt prezentate criterii și punctaje orientative, acestea fiind modificate în funcție de necesitatea 
fiecărui proiect. 

Criterii de selecție Punctaj maxim 

Dosar candidatură 100 puncte 

Total 100 puncte 

Manager proiect 

Dr. Andra-Mirona STAN-DRAGOTESC 
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