ANUNT SELECTIE SUPLIMENTARA STAFF PROGRAM ERASMUS+
Datorita suplimentarii fondurilor alocate programului KA103 (Europa), Universitatea
“Apollonia” din Iasi organizeaza in perioada 14-16 iunie o noua etapa de selectie pentru
acordarea burselor pentru mobilitatile Erasmus+ aferente anului universitar 2020-2021.
Candidații pot depune la Biroul ERASMUS+ al UAI până la data de 16 iunie 2021 dosarele
pentru selecție, care trebuie sa contina urmatoarele documente :
➢ Solicitarea pentru efectuarea unei mobilităţi de predare sau de formare (conform
modelului de pe site-ul universitatii).
➢ CV model Europass, datat si semnat;
➢ Scrisoare de intentie/motivatie, semnata si datata;
➢ Copie după cartea de identitate si pasaport.
Criterii de eligibilitate si selectie
➢
Criterii de eligibilitate:
- pentru mobilitatile de predare, candidatul trebuie să fie cadru didactic titular in UAI;
- pentru mobilitatile de formare, candidatul trebuie sa fie angajat al UAI cu atributii in
domeniul didactic sau de organizare al invatamantului ;
Criterii de selectie :
➢ Activitatea profesionala, evaluata pe baza CV-ului Europass (max. 20 puncte);
➢ Cunoasterea unei limbi de circulatie internationala sau a limbii oficiale a tarii de
destinatie (max. 10 puncte);
➢ Colaborarile stiintifice si didactice cu institutia partenera (max. 10 puncte) ;
➢ Continutul activitatilor de predare/formare evaluate pe baza scrisorii de intentie (max. 10
puncte);
➢ Activitatile de cercetare (max. 20 puncte);
➢ Sprijinirea programului Erasmus+ prin urmatoarele tipuri de activitati : numar de
acorduri Erasmus+, coordonare si consiliere activitate studenti straini, initiere si
gestionare de acorduri inter-institutionale etc (max. 30 puncte);
Selecția dosarelor va avea loc în data de 17 iunie 2021 iar afisarea rezultatelor se va realiza
in ziua de 18 iunie 2021.
Comisia de selecție este compusă din:
- Președinte comisie de selecție : Prof. Leonard Atanase
- Membrii comisiei de selecție: Prof. Carmen Stadoleanu, Adina Salavastru
- Secretar : Alexandra Gheorghiu
Ulterior deciziei comisiei de selecție, candidații pot depune contestații privind selecția în termen
de 2 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor selecției.
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