ANUNT SELECTIE PROGRAM ERASMUS+
Universitatea “Apollonia” din Iasi organizeaza selectia pentru acordarea burselor pentru
mobilitatile Erasmus+ aferente anului universitar 2019-2020.
Prin intermediul programului Erasmus+, participantii selectați pot preda (STA) sau desfăşura
mobilităţi de formare (STT) in cadrul unor universitati din urmatoarele tari pentru care s-a
obtinut finantare in cadrul programelor KA103 si KA107:
Nr. Crt.

Țara gazdă

Nr locuri STA

Nr locuri STT

1.

Algeria

4

3

2.

Egipt

2

2

3.

Franta

1

1

4.

Grecia

1

2

5.

Maroc

2

1

6.

Mauritius

1

1

7.

Moldova

1

-

8.

Turcia

1

2

Finanțarea ERASMUS reprezintă o sumă forfetară compusă dintr-un grant alocat pentru
subzistență (conform baremelor zilnice pe țări din tabelul de mai jos) și un grant pentru
transport internațional, în funcție de numărul de kilometri până la localitatea de destinație
(conform calculatorului on-line de distanță, disponibil pe website-ul Comisiei Europene la
adresa http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm.
Baremele zilnice pentru subzistență („per diem”) pentru fiecare țară de destinație sunt:
Țara gazdă

Suma/zi EUR

Danemarca, Finlanda, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Luxemburg, Norvegia,
Suedia

180

Austria, Belgia, Cipru, Grecia, Germania, Franţa, Italia, Malta, Olanda,
Portugalia, Spania

160

Bulgaria, Cehia, Croația, Estonia, Letonia, Lituania, FYRO Macedonia, Polonia,
Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia

140

Tari partenere

180

Grantul (suma forfetară) acordat pentru transportul internațional, conform distanței până
în orașul universității gazdă (precizată în tabelul de acorduri Erasmus semnate), este:
o
o
o
o
o
o
o

Distanțe între 10 și 99 km – 20 euro/pers.
Distanțe între 100 și 499 km – 180 euro/pers.
Distanțe între 500 și 1999 km – 275 euro/pers.
Distanțe între 2000 și 2999 km – 360 euro/pers.
Distanțe între 3000 și 3999 km – 530 euro/pers.
Distanțe între 4000 și 7999 km – 820 euro/pers.
Peste 8000 km – 1500 euro/pers.

Candidații pot depune la Biroul ERASMUS+ al UAI până la data de 11 octombrie 2019
dosarele pentru selecție, care trebuie sa contina urmatoarele documente :
 Solicitarea pentru efectuarea unei mobilităţi de predare sau de formare (conform
modelului).
 CV model Europass, datat si semnat;
 Atestat de limba straina ;
 Scrisoare de intentie/motivatie, semnata si datata;
 Copie după cartea de identitate ;
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 ;
- candidatul sa aiba o invitatie din partea unei institutii partenere;
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 14 octombrie 2019, iar după selecția dosarelor
candidații declarați admiși vor fi convocați pentru interviu (într-o limbă străină) care se va
desfasura in data de 16 octombrie.
Comisia de selecție este compusă din:
- Președinte comisie de selecție : Lector Alexandra Ghiorghiu,
- Membrii comisiei de selecție: Ec. Raluca Popovici, Dr. Oana Popescu.
- Secretar : Georgiana Dumitrescu.
Ulterior deciziei comisiei de selecție, candidații pot depune contestații privind selecția în termen
de 2 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor selecției.
Titularii stagiilor de mobilitate vor depune la Biroul Erasmus+, în termen de 30 zile de la
data finalizării selecției, următoarele documente:
 Scrisoare de invitatie sau de acceptare din care sa rezulte ca a fost acceptat sa desfasoare
o activitate la institutia gazda si perioada mobilitatii ;
 Plan de activități in engleza (mobility agreement), semnat și ștampilat de instituția gazdă,
(conform modelului),
 Cererea de deplasare (conform modelului),
 Contractul financiar (conform modelului).

Documente de furnizat la întoarcerea din mobilitate:
 atestat de prezență, semnat și ștampilat de instituția gazdă (conform modelului),
 bilete de transport internațional (inclusiv tichete de îmbarcare / boarding pass),
 raport de activitate.
Pentru detalii suplimentare puteti consulta procedura POB63.
Beneficiile unei experiențe Erasmus+
Experiența dobândită facilitează dezvoltarea carierei, oferă posibilitatea aprofundării și a
învățării unei limbi străine, stimulează dobândirea unor competențe interculturale și acumularea
de informații de specialitate, permite contactul cu un nou mediu academic, cu profesorii, staff-ul
didactic auxiliar și cu studentii din universitatea-gazdă cât și descoperirea unui nou spațiu
cultural.

