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Regulamentul concursului de premiere a mobilităților studențești  

„EXPERIENȚA MEA ERASMUS+” 

 

 

În calitate de ambasadori ai Universității „Dunărea de Jos” din Galați, Biroul Erasmus vă invită să 

participați la concursul cu premii intitulat „Experiența mea Erasmus+”, care se va derula în 

perioada 1.11.2018-7.12.2018. 

 

Așa cum arată și tema concursului, dorim ca prin materialele trimise să împărtășiți cele mai 

semnificative experiențe Erasmus+ pe care le-ati avut în timpul stagiului, prin 

instantanee/clipuri video realizate de voi cu telefonul sau cu un aparat de fotografiat. Trimite-ne 

acea poză sau acel clip video care să transmite emoțiile tale și celorlalți. 

 

1. Cine poate participa la concurs? 

Concursul se adresează tuturor studenților înmatriculați la Universitatea „Dunărea de Jos” 

din Galați care beneficiază sau au beneficiat de o mobilitate Erasmus+ de studii/practică 

(plasament). 

 

2. În ce constă concursul? 

Concursul cuprinde o singură secțiune (foto și videoclip): 

 foto (format .jpg, .png sau .pdf , însoțită de un scurt comentariu - max. 100 cuvinte 

- care să explice ce a însemnat Erasmus în viața sa); nu este încurajată editarea; 

 videoclip (testimonial, interviu, animație etc., orice format, durata maximă – 5 

minute). 

Atât fotografiile, cât și clipurile video trebuie să descrie/împărtășească/proiecteze o 

experiență Erasmus+ din timpul mobilității.  
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3. Cum se face înscrierea? 

Inscrierea la concurs, cu un singur format (foto sau videoclip), se face exclusiv electronic 

prin trimiterea următoarelor la adresa de email erasmus@ugal.ro:  

 fotografia sau videoclipul;  

 cererea de înscriere completată electronic va conține: 1. explicația-argument atașată 

fotografiei/ videoclipului (max. 100 de cuvinte); 2. informații privind concurentul: date care 

permit verificarea participării la o mobilitate Erasmus+, respectiv: tipul mobilității (studii sau 

practică), denumirea completă a instituției la care a desfășurat stagiul și perioada stagiaturii. 

 declarația de consimțământ, semnată și datată (format pdf. sau jpeg.). 

 

4. Calendarul concursului: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Elemente interzise: 

Nu folosiți muzică sau orice alt material susceptibil de a încălca drepturi de autor sau 

drepturi conexe. 

 

6. Cum se desfășoară concursul? 

a) Fotografiile/Videoclipurile, însoțite de textele aferente, vor fi încărcate individual de 

către echipa Biroului Erasmus pe pagina de Facebook dedicată programului 

ERASMUS+, într-o postare în care va apărea numele studentului și locul derulării 

stagiului alături de descrierea experienței Erasmus+.  

Perioada Acțiunea 

1.11.2018-9.11.2018 Înscrierea participanților 

10.11.2018-11.11.2018 
Încărcarea fotografiilor/clipurilor video 

pe pagina de facebook a programului 
Erasmus de către Biroul Erasmus 

12.11.2018-25.11.2018 Perioada de votare/like 

26.11.2018-28.11.2018 
Verificarea voturilor/like-urilor, 

întocmirea clasamentului 

29.11.2018 Anunțarea câștigătorilor 

7.12.2018 Acordarea premiilor 
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b) După ce se încarcă fotografiile/videoclipurile pe pagina de facebook a programului 

Erasmus+, fiecare participant va distribui postarea pe pagina personală în vederea 

obținerii câtor mai multor voturi/like-uri. 

c) La selectarea celor mai frumoase fotografii sau videoclipuri, se va ține cont de 

numărul de like-uri primite (https://www.facebook.com/erasmusudjg/) în perioada 

12.11.2018-25.11.2018. 

d) Evaluarea și notarea de către juriul concursului (coordonatorul instituțional 

ERASMUS+, coordonatorul mobilităților studențești, coordonatori academici).  

e) Materialele selectate vor fi incluse într-o expoziție organizată în holul Universității 

„Dunărea de Jos” din Galați. 

 

7. Care sunt criteriile de evaluare? 

Nr. 
crt. 

Criteriu Punctaj 

1 Voturile/Like-urile primite pe pagina de 

facebook a programului Erasmus+ 

70 p. 

2 Evaluarea juriului1 30 p. 

TOTAL 100 p. 

 

8. Când este premierea? 

În data de 7.12.2018, în sala Senatului, corpul U, se vor acorda Premiul I (1000 lei), 

Premiul II (800 lei), Premiul III (600 lei), Mențiunile 1 și 2 (câte 400 lei).  

 

 

Contact:  

E-mail: erasmus@ugal.ro 

Facebook: @erasmusudjg 

Instagram: erasmus_udjg 

                                                           
1 Elemente evaluate: caracterul motivant și convingător al mesajului; nivelul de originalitate și creativitate; 

calitatea/claritatea imaginii/sunetului; corespondența dintre text și imagine; relevanţa pentru tema concursului. 


