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Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava 
 
 
 
 
 
 

ANUNȚ SELECȚIE EXPERȚI FORMARE STUDENȚI 

 

Universitatea "Ștefan cel Mare” din Suceava, cu sediul în str. Universității, nr. 13, județul Suceava, 

anunță scoaterea la concurs a șase posturi Expert formare studenți în cadrul proiectului cu titlul Împreună 

universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative, Program Operațional Capital 

Uman, POCU/320/6/21/, cod MySMIS 121030, Beneficiar Universitatea de Vest din Timișoara. 

Echipei de experți formare studenți pentru susținerea cursurilor de dezvoltare a competențelor 

transversale și socio-emoționale ale studenților va fi formată din cadre didactice titulare ale Universității Ștefan cel 

Mare din Suceava ce au finalizat unul din cursurile postuniversitare de formare profesională din cadrul proiectului 

POCU 121030, prin asumarea a cel puțin unul din cele 10 cursuri complementare și activități educaționale suport 

dezvoltate la nivelul proiectului. 

 

Documente necesare pentru înscriere: 

• Cerere de înscriere (Anexa 1 postată pe pagina WEB a USV, sectiunea locuri de muncă sau care se 

poate solicita prin email – dam@usm.ro) 

• CV (Europass), datat și semnat 

• Fișa disciplinei/disciplinelor pentru care candidatul opteză (conform cererii de înscriere). 

 

Modalitatea de depunere a documentelor: 

Documentele se depun la Registratura Universității Ștefan cel Mare din Suceava, (se va solicita înregistrarea 

documentelor). 

 

Calendarul desfășurării procesului de recrutare și selecție: 

• Data limită de depunere a candidaturilor: 20.05.2020, ora 16 

• Afișarea rezultatelor: 22.05.2020, ora 20  

• Depunerea contestațiilor: 26.05.2020, ora 20 

• Soluționarea contestațiilor: 28.05.2020, ora 20 

• Rezultate finale: 29.05.2020, ora 16 

 

Grila de evaluare 

- Punctajul obținut la evaluarea fișelor disciplinelor atașate la dosarul candidatului, format din media 

punctajului oferit de doi evaluatori independenți din cadrul comisiei de selecție. În cazul în care există o 

diferență de punctaj mai mare de 10 puncte între cei doi evaluatori, un al treilea va efectua evaluarea, 

luându-se în calcul media celor trei punctaje. 

- Dacă există doi sau mai mulți candidați cu același punctaj, departajarea se va face în funcție de următoarele 

criterii, în ordinea prezentată: 

a) Nota finală obținută la cursul de formare în cadrul proiectului Împreună universități și angajatori. Un 

sistem integrat de programe educaționale inovative. POCU/320/6/21/121030 

b) Experiența didactică anterioară în predarea unor discipline transversale pe baza CV-ului atașat 

c) procentul de prezență la cursul de formare în cadrul proiectului Împreună universități și angajatori. Un 

sistem integrat de programe educaționale inovative. POCU/320/6/21/121030 

 

Modalitatea de contestare a deciziei comisiei de selecție: 

Contestațiile se depun în scris, la registratura Universității Ștefan cel Mare din Suceava, sau prin email la adresa 

de email dam@usm.ro 
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Postul scos la concurs în cadrul acestui proiect este: 

 

Expert formare studenți (6 posturi) 

 

Perioada de angajare 3 luni (01.10.2020-24.12.2020 – 4 posturi), (01.03.2021-30.05.2021 – 2 posturi) 

Durata muncii Maxim 4 ore/zi (total 49 ore pentru întreaga perioadă) 

Tarif net orar 42 lei/oră (fără contribuții) 

Codul ocupație 242306 consilier orientare cariera 

Responsabilități 

• participă la ședințele de lucru ale echipei de implementare a activității A3, atunci 

când se abordează subiecte aferente subactivităților Sa.3.1. și Sa.3.3; 

• colaborează cu Expert resursă angajatori (ERA) și cu Expert formare personal 

didactic (EFPD) în cadrul Sa.3.1. (Sa.3.1. Asigurarea suportului curricular pentru 

implementarea abordărilor instructiv-educative inovative) pentru elaborarea 

pachetului curricular al unui curs complementar oferta studenților;  

• colaborează cu Tutore studenți (TS) și cu Coordonatorul formare studenți și cursanți 

(CFSC) pentru buna implementare a unui curs complementar ofertat studenților 

(Sa.3.3. Desfășurarea cursurilor complementare pentru studenți); 

• elaborează fișa disciplinei și mijloacele aferente unei discipline/curs complementar 

studenților (Sa.3.1. Asigurarea suportului curricular pentru implementarea 

abordărilor instructiv-educative inovative), contribuind la realizarea rezultatului 

R17.; 

• implementează activitățile teoretice, practice și de evaluare ale unei discipline/curs 

complementar studenților (Sa.3.4. Desfășurarea programelor pentru cursanții non-

universitari); 

• răspunde prin cel puțin o temă abordată în cadrul cursului complementar și/sau prin 

metodologia prin care abordează un subiect din fișa disciplinei unui principiu 

orizontal asumat de proiect (ex.: egalitate de gen, nediscriminare, etc.); 

• alte sarcini date de catre managerul de proiect. 

Criterii și condiții 

• Titular al Universității Ștefan cel Mare din Suceava, 

• A finalizat unul din cursurile postuniversitare de formare profesională din cadrul 

proiectului POCU 121030,  

• Asumarea a cel puțin unul din cele 10 cursuri complementare și activități 

educaționale suport dezvoltate la nivelul proiectului Împreună universități și 

angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative. 

POCU/320/6/21/121030 

 
 
Informații suplimentare: 

 

Prof.univ.dr.ing. Laurențiu Dan MILICI 

dam@usm.ro   
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