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ANUNȚ MOBILITĂȚI STAFF TRAINING  

PROGRAMUL ERASMUS+ cu ȚĂRI PARTICIPANTE  - 2017-2018 

 

 

Stimați colegi, 

 

În perioada 5-19 februarie 2018 va fi deschis apelul la candidaturi pentru un stagiu de 

formare (staff training) în cadrul Programului Erasmus+ cu țări participante. 

 

Perioada de desfășurare a stagiilor: al doilea semestru al anului academic 2017-2018  

(15 martie  - 31 iulie, 1 - 30 septembrie 2018).  

 

Durata unui stagiu de formare este de min. 2  – max. 5 zile lucrătoare. 

 

Numărul de locuri rămase disponibile pentru semestrul al II-lea: 45. 

 

Finanțarea pentru stagiul de formare: conform regulilor ghidului programului Erasmus+, în 

limita a 1000 Euro. 

Conținutul dosarului de candidatură: 

- Invitația din partea instituției partenere (scrisoare primită prin email/fax, cu antet, 

semnătură și ștampilă) / Confirmare de participare la un Staff Training Week; 

- CV redactat într-o limbă de circulație internațională (vezi pct. I.2 de mai jos); 

- Atestarea competenței lingvistice (vezi pct. I.2 de mai jos); 

- Scrisoare de motivație în limba engleză/franceză; 

- Adeverință de salariat. 

 

Criterii de selecție: 

 

I. punctajul total obținut de fiecare candidat prin însumarea următoarelor elemente: 

1. Contribuția adusă la dezvoltarea programelor Erasmus+, Erasmus Mundus și a altor 

programe/proiecte internaționale educaționale ale Universității Alexandru Ioan Cuza 

din Iași – se va detalia în scrisoarea de motivație; maximum 5p. 

2. Cunoașterea unei limbi de circulație internațională relevantă pentru vizita propusă; 

maximum 3p. 
3. În cazul candidaților care au beneficiat anterior de un stagiu de formare Erasmus, se 

vor lua în calcul rezultatele obținute (noi acorduri bilaterale Erasmus+ semnate, 

intensificarea schimburilor studențești, inițierea de proiecte comune, propuneri de 

îmbunătățire a serviciilor în UAIC etc. – acestea se vor menționa în scrisoarea de 

motivație). maximum 2p. 
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II. ierarhizarea candidaților în facultatea/departamentul respectiv pe baza criteriilor de 

evaluare a activității profesionale a salariatului (a se vedea contractul individual de muncă); 

III. ierarhizarea candidaților în funcție de obiectivele universității cu privire la dezvoltarea 

și modernizarea serviciilor oferite. 

 

În caz de egalitate după criteriile de mai sus, vor avea prioritate candidații care au contract de 

muncă pe perioadă nedeterminată și/ sau nu au mai participat anterior / care au beneficiat de 

un număr mai mic de oportunități Erasmus până la selecția curentă.  

 

Dosarele de candidatură se vor depune la Departamentul de Relații Internaționale – Biroul 

Erasmus+, în perioada 5-19 februarie 2018.  

 

Selecția va fi efectuată de către Comisia de Selecție Erasmus Staff Training numită de 

B.E.C.A. Rezultatele selecției vor fi comunicate în data de 5 martie 2018.  

 

 

Persoana de contact: Ioana SERAFINCEANU, telefon  201021, email: erasmus@uaic.ro.  

 

 

 

 

Data: 01.02.2018   

 

 

 

 

Prof.univ.dr. Mihaela ONOFREI  

Ordonator de Credite  

 

  

 

 

Prof.univ.dr. Henri LUCHIAN                                          

Prorector pentru relaţii internaţionale şi parteneriate de studii şi cercetare 
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