ANUNȚ MOBILITĂȚI DE PREDARE PENTRU CADRE DIDACTICE
Programul Erasmus+ KA103 cu Țările Participante
(Țări UE, SEE, Marea Britanie, Turcia, Serbia și Macedonia de Nord)

1. Informații generale
Programul Erasmus+ oferă posibilitatea efectuării de mobilități de predare în cadrul
Programului Erasmus+ cu țări participante (KA103).
Durata minimă a unei mobilități de predare este de 2 zile (fără transport) și 8 ore de predare,
iar durata maximă este de 2 luni (8 ore de predare/săptămână sau un număr de zile mai mic
de o săptămână). Din programul de predare va trebui să reiasă clar că activitățile de predare se
vor desfășura în cel puțin două zile consecutive (de exemplu luni, miercuri și joi, sau marți,
miercuri și vineri).
Conform Ghidului Programului Erasmus, există, de asemenea, și posibilitatea efectuării de
mobilități combinate (predare cu formare). În cazul mobilităților combinate (predare cu
formare), numărul minim de ore de predare este de 4 ore pe săptămână/un număr de zile mai
mic de o săptămână.
Țările participante la program sunt Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Germania,
Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Croația, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg,
Ungaria, Malta, Olanda, Austria, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia, Finlanda,
Suedia, Regatul Unit, Macedonia de Nord, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Turcia și Serbia.
2. Finanțare
Grantul individual pentru mobilități de predare este în valoare de maximum 1000 euro, calculat
conform regulilor Programului Erasmus+ (compus din subzistență pentru zilele de predare și
transport și/sau subzistență pentru zilele de călătorie).
Nu este permisă dubla finanțare a unei mobilității (finanțarea concomitentă din fonduri
Erasmus și alte fonduri europene).
3. Reguli
Mobilitățile de predare se pot desfășura doar în universitățile și pe domeniile cu care fiecare
facultate a UAIC a semnat acorduri bilaterale Erasmus+ și care prevăd acest tip de mobilități
(STA)
(lista
acordurilor
bilaterale
Erasmus+
este
disponibilă
pe
pagina
http://www.uaic.ro/international/programul-erasmus/mobilitati-de-predare/).
Procedurile de selecție descrise mai jos sunt conforme cu Ghidul programului Erasmus+ și
Regulamentul Universităţii Alexandru Ioan Cuza privind selecţia, organizarea și desfășurarea
stagiilor de predare și formare Erasmus+ cu Țările Participante (KA103), actualizat și prelungit
cf. H.BECA RI 1/05.03.2021.

Termenul limită de desfășurare a acestor mobilități este finalul anului academic în curs (30
septembrie 2022).
4. Eligibilitate
În cadrul acestui apel, sunt eligibili pentru o mobilitate Erasmus+ de predare cadrele didactice
cu funcția de bază la UAIC și cercetătorii cu funcția de bază la UAIC și care desfășoară activități
didactice la universitate.
Pot participa la selecție cadrele didactice și cercetătorii UAIC care nu sunt deja selectați
pentru o mobilitate de predare în cadrul apelurilor precedente și care nu și-au desfășurat
mobilitatea / nu și-au început formalitățile de deplasare pentru mobilitate până la momentul
selecției.
5. Criterii de selecție
Criteriul de selecție este unic și constă în evaluarea obiectivelor și activităților propuse pentru
mobilitatea Erasmus+ de predare pentru care se candidează, conform Teaching Agreement-ului
din dosarul de candidatură (maximum 10p.).
La punctaje egale, se vor lua în considerare activitățile didactice pe care candidații le-au
desfășurat cu studenții internaționali (Erasmus+, SEE, CEEPUS, Coimbra, Eugen Ionesco, freemover, participanți la școli de vară etc.) sosiți la UAIC în ultimii trei ani.
6. Dosarul de candidatură
a) Curriculum Vitae;
b) Teaching Programme, completat cu obiectivele și activitățile propuse pentru mobilitatea
Erasmus+ de predare pentru care se candidează (disponibil pe pagina
http://www.uaic.ro/international/programul-erasmus/mobilitati-de-predare/);
c) document din care să reiasă relația contractuală la zi cu UAIC.
7. Etapele și calendarul selecției
Dosarele de candidatură se depun în perioada 05.01.2022 – 19.01.2022 la secretariatul
facultății.
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