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Facultatea de Agronomie din cadrul  Universităţii din Craiova organizează o nouă 

selecţie Erasmus+ pentru mobilităţi cadre didactice, ce se vor desfăşura în primul semestru, 
al anului academic 2022-2023.  

Solicitările vor fi evaluate de către o comisie la nivelul facultăţii ținând cont de 
criteriile următoare: 

 să fie cadru didactic titular la Facultatea de Agronomie, din cadrul Universităţii 
din Craiova; 

 prioritizarea titularilor de acord Erasmus; 
 sa prezinte o scrisoare de intentie în limba engleză, care să conțină și o 

propunere privind Programul de predare individual (pentru cei care solicită 
Mobilitate de Predare) sau un program provizoriu al activităților estimate a se 
desfășura pe perioada altui tip de mobilitate; 

 sa prezinte un Curriculum vitae în format EuroPass, în limba engleză; 
 dosarul trebuie să conțină pe lângă Cv-ul EuroPass și o scrisoarea de intenție în 

limba engleză, așa cum este precizat mai sus;  
 participarea la activități derulate anterior în cadrul programului Erasmus : 

inițiere de acorduri bilaterale, consiliere studenți, colaborare pe linie de 
cercetare, proiecte cu universitatea /departamentul pentru care aplică; 

 Plan de predare/activitate provizoriu prevăzut  pentru deplasarea ce urmează a 
se efectua; 

 scrisoarea de intenție trebuie să conțină: o următoarele date: gradul didactic, 
vechimea în domeniul de predare, universitatea gazdă la care doreste să 
meargă, perioada stagiului, numărul de zile de stagiu, datele de contact 
(telefon, e-mail), dacă a beneficiat în trecut de bursă/burse de mobilități va 
preciza anul/anii și destinațiile alese și dacă a făcut o cererea de bursă Erasmus 
in anii anteriori și nu a onorat-o.  

Perioada depunerii dosarelor: 14 -23.11.2022 

Rezultate:  24.11. 2022 

Pentru detalii consultati: https://www.ucv.ro/international/studenti_straini/erasmus_plus.php 
http://www.agro-craiova.ro/relatii-internationale1/ 
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