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Anexa 1  

Nr. înregistrare: 38351/30.06.2022

 

ANUNȚ DE SELECȚIE ECHIPĂ DE PROIECT EEA GRANTS 2014 - 2021 

CU FINANȚARE NERAMBURSABILĂ  

 

Universitatea de Vest din Timișoara anunță: 

 

Organizarea procedurii de selecție a echipei de proiect pentru proiectul de EEA Grants 2014-2021 

cu finanțare nerambursabilă  
 
Denumirea proiectului: EEA Grants 2014-2021, Bringing Real Life into Virtual Classrooms 

(VRclassrooms), Nr proiect SEE 21-COP-0004 

Detalii despre proiect:  

Promotor proiect: Universitatea de Vest din Timișoara 

Partener donator: Norwegian University of Science and Technology 

Perioada de implementare: 15 februarie 2022 – 30 septembrie 2023 

Bringing Real Life into Virtual Classrooms are ca principal obiectiv dezvoltarea de practici 

inovative în predarea și învățarea în clase virtuale. Produsele intelectuale ale proiectului sunt 

elaborate pe baza studiului și analizei activităților de învățare din cadrul cursului comun Classroom 

Laboratory UVT-NTNU Joint Course, dezvoltat, pilotat și integrat în oferta educațională a 

universităților partenere începând cu semestrul I al anului universitar 2019-2020. Cursul se 

desfășoară prin metode de co-predare și co-învățare UVT-NTNU, în mediul virtual (online, la 

distanță, sincron). Studenții învață în echipe transnaționale, cross-disciplinare, cross-culturale; în 

colaborare directă cu cadre didactice și cercetători și identifică soluții practice pentru probleme 

sociale reale în context actual.  

 

Postul pentru care se realizează selecția:  

Researcher 

 

1. Cercetător, 4h/lună, perioada 01.09.2022-30.09.2023 
Calendarul de derulare a procesului de selecție a echipei de proiect:  
 

Nr.crt.   Termene Locație 

1. Perioada depunere dosar 18.07-2022-22.07.2022 
(ora 16.00) 

* 

2. Perioada evaluare dosare 25.07.2022 (ora 12.00)   
3. Afișare rezultate 25.07.2022 (ora 14.00) Se vor transmite prin 

e-mail candidaților 

4. Perioadă contestații  25.07.2022  
(ora 14:00 - 16.00) 

** 

5. Afișare rezultate finale 26.07.2021 (ora 10.00) Se vor transmite prin 
e-mail candidaților 

                                                                           MINISTERUL EDUCAŢIEI I 
              UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA . 
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*Dosarele de candidatură se vor transmite prin e-mail la adresa VRclassrooms@gmail.com (la
subiect vă rugăm să precizați: Dosar candidatură proiect SEE 21-COP-0004, post Researcher). 

** Contestațiile se vor transmite prin e-mail la adresa VRclassrooms@gmail.com cu mențiunea 
Contestații proiect SEE 21-COP-0004, post Researcher)” 

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. 

Date de contact: VRclassrooms@gmail.com 

Manager proiect,  

conf.univ.dr. Melinda Dincă 

mailto:VRclassrooms@gmail.com
mailto:VRclassrooms@gmail.com
mailto:VRclassrooms@gmail.com
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Anexa 1 Anunț selecție echipă proiect – Conținut dosar candidatură 

Nr. Înregistrare: 38351/30.06.2022 

CONȚINUT DOSAR CANDIDATURĂ 

Dosarele de candidatură pentru postul pentru care se realizează selecția în cadrul Proiectului SEE-21-

COP-0004 Bringing Real Life into Virtual Classrooms trebuie să conțină: 

• Scrisoare de intenție;

• Curriculum vitae;

• Documente justificative care atestă informațiile din CV (scanate într-un singur document, în

format pdf); 

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

semnătura titularului). 

Dosarele de candidatură se vor trimite prin e-mail la adresa VRclassrooms@gmail.com (la subiect 
vă rugăm să precizați: Dosar candidatură proiect Bringing Real Life into Virtual Classrooms, postul 
Researcher), în intervalul 18.07.2022 - 22.07.2022. Toate documentele vor fi transmise pe email, în 
format scanat, într-un singur pdf (scrisoare de intenție, CV format Europass cu poziția vizată, 
documente justificative care să ateste informațiile prezentate în CV, semnate pe fiecare pagină). 

Manager proiect  

conf.univ.dr. Melinda Dincă 

mailto:VRclassrooms@gmail.com
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Anexa 2 Anunț selecție echipă proiect - Descrierea detaliată a postului 

 

Nr. înregistrare: 38351/30.06.2022



DESCRIEREA DETALIATĂ A POSTULUI VACANT  

 

Postul: Researcher 

 

 Perioada: 01.09.2022 - 30.09.2023 

   Poziţia în COR/Cod: 263208 

   Norma de lucru (nr. ore/zi, nr. ore/total): în medie 4 h/lună 

 

   Responsabilități și atribuții: 

o Contribuie la realizarea activităților de implementare ale proiectului EEA Grants 2014-2021, 

cu titlul Bringing Real Life into Virtual Classrooms, NR. 21-COP-0004; 

o Contribuie la elaborarea produselor intelectuale ale proiectului EEA Grants 2014-2021, cu 

titlul Bringing Real Life into Virtual Classrooms, NR. 21-COP-0004, și anume: IO2. Study 

on Reflective Learning in Cross-Disciplinary and Cross-Cultural Virtual Classrooms și IO3. 

Joint publications on: Cultural Understanding of Teamwork Dynamics in Transnational 

Virtual Classrooms; Reflective Learning in Virtual Classrooms; 

o Raportează lunar activitățile pe care le desfășoară în cadrul proiectului; 

o Contribuie la elaborarea Raportului Intermediar și a Raportului Final al proiectului; 

o Elaborează documente legate de implementare, raportare și diseminare în legatură cu 

activitățile pe care le desfășoară în proiect; 

o Răspunde și transmite informații legate de activitățile proiectului pentru asigurarea unei 

bune comunicări în cadrul proiectului; 

o Folosește corespondența electronică și adresa instituțională de e-mail, urmărește zilnic și 

răspunde în termen de maxim 24 de ore solicitărilor sosite prin email din partea membrilor 

echipei de implementare a proiectului; 

o Participă lunar la întâlniri de lucru organizate la sediul Univertității de Vest din Timișoara 

sau online prin teleconferință, cu membrii echipei de management și implementare a 

proiectului din cadrul Universității de Vest din Timișoara UVT, România și de la 

universitatea parteneră, Norwegian University of Science and Technology NTNU, 

Norvegia; 

o Completează lunar fișa de pontaj și raportează în scris, narativ, activitățile pe care le 

desfășoară în cadrul proiectului; 

o Respectă Manualul de comunicare a activităților și rezultatelor proiectelor EEA Grants și 

transmite echipei de implementare informații de tip text, imagini sau video, elaborate în 

vederea publicării pe website-ul proiectului și pentru diseminare în cadrul acțiunilor de 

comunicare și diseminare specifice; 
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o Participă la organizarea în bune condiții a evenimentului de multiplicare ale proiectului E1.

International Conference: Challenges and Benefits of Learning and Teaching in Virtual

Classrooms;

o Participă la organizarea în bune condiții a activității transnaționale de învățare C2.

Classroom Laboratory NTNU-WUT Joint Course;

o Realizează și raportează analiza rezultatelor monitorizării și evaluării (MEA) rezultatelor

activităților transnaționale de învățare-predare (C2), a evenimentului de multiplicare (E1) și

a întâlnirilor transnaționale de management proiect (TPM2-4);

o Respectă Regulamentul European Nr. 679 din 27.04.2016 privind protecția persoanelor

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a

acestor date, iar în conformitate cu cerințele GDPR, asigură confidențialitatea, anonimatul și

măsuri de protecție specifice.

Competențe și abilități: 

o Comunicare și colaborare în echipă;

Experiență profesională: 

o Experiența în co-predare și organizare de activități transnaționale de învățare pentru studenți

din învățământul superior, în domeniul științelor sociale;

o Contribuția la digitalizarea educației superioare și la dezvoltarea instituțională prin

promovarea și facilitarea utilizării tehnologiilor avansate de reprezentare și comunicare la

distanță (VR/AR) în educație constituie un avantaj;

Nivel studii: 

o Studii doctorale, finalizate cu Diploma de Doctor;

Alte specificații: 

o Întocmește lunar fișa de pontaj.

Manager proiect, 

conf.univ.dr. Melinda Dincă 
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Anexa 3 Anunț selecție echipă proiect  -  Criteriile de evaluare și modalitatea de ierarhizare a 

candidaturilor  

Nr. înregistrare: 38351/30.06.2022 

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 selectie Punctaj maxim 

Îndeplinirea condițiilor de experiență profesională, competențe 

și nivel de studii, evaluarea scrisorii de intenție 
90 puncte 

Experiență profesională specifică activităților solicitate în proiect 10 puncte 

Manager proiect, 

conf.univ.dr. Melinda Dincă 


