SELECŢIE PENTRU MOBILITĂŢI CADRE DIDACTICE
ÎN CADRUL PROGRAMULUI LLP- ERASMUS
pentru anul universitar 2012-2013
PERIOADA DE DEPUNERE A DOSARELOR: 1-10 NOIMBRIE 2012
SELECŢIA VA AVEA LOC PE DATA DE 15 NOIEMBRIE 2012

Stimate colege/Stima i colegi,

Vă invităm să vă depuneți candidatura pentru o mobilitate de predare în cadrul Programului LLP

Erasmus 20122013.
Suma alocată facultății noastre este de 3391 euro, fiind împărțită astfel: 3 (TREI) mobilită i x 1000 și 1
(una) mobilitate x 391 Euro.
Stagiul de predare Erasmus poate avea loc pe întreg parcursul anului academic 2012‐2013 (data limită de
întoarcere în țară fiind 30 septembrie 2013) și trebuie să conțină un număr de minimum 5 ore de
predare la universitatea partener.
Durata maximă a unei mobilități de predare este de 6 săptămâni iar durata minimă recomandată este de
5 zile de predare.
Nu este permisă dubla finan are a unei mobilității ‐ finanțarea concomitentă din fonduri Erasmus și alte
fonduri europene.
Criteriile ce vor fi avute în vedere la selec ie vor fi următoarele:
- acceptul de principiu din partea universității partener
- proiectul de activitate propus
- abilitățile şi competențele lingvistice ale candidatului
- acordarea de prioritate cadrelor didactice care nu au mai beneficiat de o mobilitate de
predare Erasmus.
Dosarele de candidatură se pot depune până pe data de 10 noiembrie 2012 și vor conține:
1. CV
2. Dovada abilității şi competenței lingvistice (atestat de limbă sau formular Europass ‐ pentru
limba de predare)
3. Proiectul de activitate propus
4. Acceptul de principiu din partea universității partener
5. Declarație pe propria răspundere că nu beneficiați de fonduri POSDRU sau alte fonduri
europene pe perioada mobilității ERASMUS.
Universită ile partener pentru care există acorduri încheiate cu facultatea noastră sunt cele din tabelul următor:

Cu mulțumiri pentru colaborare,

Lector dr. Neculai Bolohan,
Data
Coordonator Erasmus Facultatea de Istorie
2 octombrie 2012

