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Selecție Erasmus+ 2019-2020 
 

Facultatea de Teatru şi Film organizează o nouă selectie pentru mobilități destinate cadrelor didactice 
titulare, în cadrul programului Erasmus+. Mai multe informații despre acest program pot fi găsite aici: 
http://cci.ubbcluj.ro/erasmus/erasmus.php  
Dosarele se depun la secretariatul facultății până la data de 23 ianuarie 2020, orele 15:00. Selecția va avea loc la 
sediul facultățiii în data de 24 ianuarie 2020, ora 10:00, sala 4, comisia fiind formată din 3 membri numiți de 
către Decanat. 

 
 Universitățile la care se pot desfăşura mobilităţile didactice sunt:    

D D POTSDAM02 Filmuniversitat Babelsberg Cinema and Television/213 

     Audio-Visual Technique and 
E E GIRONA02 Universitat de Girona media production/0211 

     Music and Performing Arts/0215 

F F LILLE03 Universite Sciences Humanies et Sociales Lille 3 Theatre/Performing Arts/0215 

HR HR OSIJEK01 J.J. Strossmayer University of Osijek Arts/021 

HU HU BUDAPES10 Karoli Gaspar University of the Reformed Church Music and Performing Arts/0215 
     Audio-Visual Technique and 
     media production/0211 

HU HU BUDAPES37 University of Theatre and Film Arts Music and Performing Arts/0215 

HU HU PECS01 University of Pecs Film and media studies/211 

I I MACERAT02 Academia di Belle Arti di Macerata Visual Fine Arts and design/221 
     Audio-Visual Technique and 
     media production/0211 

S S VAXJO03 Linnaeus University Arts and Humanities/021 

PL PL POZNAN01 Adam Mickiewicz University in Poznan Film and Media Studies / 211 

 HU        HU SZEGED01           University of Szeged    
 

 

Arts and Humanities /021 
 

Audio-visual technique and media 

production 0211 

Performing Arts 0215  
 

P             P LISBOA97                  Pedago – Instituto de Ciencias Educativas  Audio-visual technique and media   

production 0211   

Performing Arts 0215 
 
Documentele necesare pentru înscrierea la concursul de selecție sunt: 
- Invitația semnată de partenerul străin; 
- Un plan al activităților didactice sau programul pentru mobilitățile staff (care să conțină și un calendar estimativ);  
- Curriculum Vitae & listă de lucrări. 

 

http://erasmusteatrutv.blogspot.com/2009/04/noua-selectie-erasmus-2009-2010.html
http://cci.ubbcluj.ro/erasmus/erasmus.php


Criterii de selecție: 
- Existența unei invitații din partea Universității unde se va desfășura mobilitatea (obligatoriu una dintre 

universitățile cu care facultatea noastră are acord instituțional).  
- Relevanța și prestigiul activității didactice și de cercetare/creație a profesorului la nivel internațional (CV & 

listă de lucrări); relevanța instituțională a mobilității (in cazul mobilităților de staff training).  
- Inițierea unor noi acorduri Erasmus+ pentru care se solicită mobilități;  
- Implicarea la nivelul departamentului/facultății în activități academice și administrative cu scopul de a crește 

internaționalizarea instituției (scrisoare de confirmare din partea directorului de departament care să nominalizeze 

activitățile respective).  
Notă:  

În urma realizării selecției, formularele necesare efectuării mobilității se găsesc pe site-ul Centrului de 
Cooperări internaționale: http://cci.ubbcluj.ro/erasmus/erasmus.php 

http://cci.ubbcluj.ro/erasmus/erasmus.php

