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ANUNȚ STAGII DE FORMARE  
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1. Informații generale 

 

Programul Erasmus+ oferă posibilitatea unor stagii de formare (staff training) în cadrul 

Programului Erasmus+ cu țări partenere în anul academic 2019-2020.  

 

Durata unui stagiu de formare este de 5 zile (excluzând timpul de călătorie). 

 

Numărul de locuri disponibile este de 20, după cum urmează: Albania: 3, Algeria: 2, 

Azerbaidjan: 1, Bosnia și Herțegovina: 1, Egipt: 2, Israel: 2, Liban: 2, Maroc: 3, Rusia: 

1, Tunisia: 3. 

 

Stagiile de formare se pot desfășura doar în universitățile cu care Universitatea “Alexandru 

Ioan Cuza” din Iași a semnat acorduri bilaterale Erasmus+ și care prevăd stagii de tip staff 

training STT (lista acordurilor bilaterale Erasmus+ este disponibilă pe pagina 

http://www.uaic.ro/international/programul-erasmus-tari-partenere/).  

 

Procedurile de selecție descrise mai jos sunt conforme cu Ghidul programului Erasmus+  și 

Regulamentul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași privind selecția personalului de 

cercetare și didactic auxiliar pentru stagii de formare Erasmus+ în Țările Partenere pentru 

anul academic 2019-2020 (disponibile pe pagina http://www.uaic.ro/international/programul-

erasmus-tari-partenere/). 

 

2. Eligibilitatea 

 

Pentru a putea fi selectați pentru un stagiu de formare Erasmus, candidații trebuie să aibă o 

relație contractuală pe durată nedeterminată cu UAIC și să fi obținut calificativul foarte 

bine la ultima evaluare. 

 

3. Criterii de selecție  

 

A) punctajul total obținut de fiecare candidat prin însumarea următoarelor elemente: 

a) contribuția adusă la dezvoltarea cooperării internaționale / implementarea 

programelor Erasmus+, Erasmus Mundus și a altor programe/proiecte internaționale 

educaționale ale Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, prezentată de candidat în 

formularul de candidatură (maximum 4p.); 
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b) obiectivele și motivația care stau la baza depunerii candidaturii - se descriu activitățile 

planificate pe durata stagiului pentru care se candidează (maximum 3p.); 

c) abilitățile și competențele lingvistice (nivel minim B1) (maximum 3p.);  

B) ierarhizarea candidaților în funcție de obiectivele strategice universității cu privire la 

dezvoltarea și modernizarea serviciilor oferite de universitate. 

 

În caz de egalitate după criteriile de mai sus, au prioritate candidații care au beneficiat de un 

număr mai mic de stagii Erasmus până la selecția curentă.  

 

4. Dosarul de candidatură 

 

a) CV redactat în limba engleză, franceză sau altă limbă de circulație internațională; 

b) formular de candidatură (disponibil pe pagina 

http://www.uaic.ro/international/programul-erasmus-tari-partenere/);  

c) atestat valabil de limbă engleză, franceză sau altă limbă de circulație internațională – 

nivel minim B1 sau, în cazul absolvenților secțiilor de engleză, franceză sau altă limbă 

de circulație internațională din cadrul Facultății de Litere, copie după diploma de 

absolvire; 

d) Training Programme / invitație semnat(ă) de universitatea gazdă. 

 

Candidații vor menționa în formularul de candidatură dacă sunt de acord ca, în cazul 

în care nu sunt selectați pentru prima opțiune, să candideze pentru orice altă destinație 

disponibilă.  

În cazul completării opțiunii DA pentru orice altă destinație disponibilă, dar nu sunt 

selectați, candidații rămân cu statut de rezervă pentru orice destinație disponibilă. 

În cazul completării opțiunii NU pentru orice altă destinație disponibilă, candidații 

eligibili rămân cu statut de rezervă pentru prima opțiune.  

 

5. Etapele și calendarul selecției 

 

Dosarele de candidatură se depun în perioada 21 octombrie – 21 noiembrie 2019 la 

Serviciul Relații Internaționale – Biroul Erasmus+.  

 

Ierarhizarea candidaturilor va fi efectuată de către Comisia de Selecție Erasmus+ Staff 

Training la nivel de universitate. Pe baza rezultatelor ierarhizării și în funcție de bugetul 

disponibil pentru stagii outgoing Erasmus+ către fiecare țară parteneră, Comisia de Validare 

la nivel de universitate va propune titularizarea beneficiarilor de stagii Erasmus+ în țările 

partenere și o va supune aprobării BECA. 

 

Rezultatele selecției vor fi comunicate de către Serviciul Relații Internaționale – Biroul 

Erasmus+ până la data de 13 decembrie 2019. 

Eventualele contestații se pot depune în termen de 1 zi lucrătoare de la comunicarea 

rezultatelor. Soluționarea acestora se va face în termen de 3 zile lucrătoare, iar rezultatele vor 

fi comunicate de către Serviciul Relații Internaționale – Biroul Erasmus+. 

 

Persoana de contact: Ioana PĂȘTINARU, telefon  201889, email: ioana.pastinaru@uaic.ro.  

 

Data: 18.10.2019 
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