
 

 

 

NUMĂR DE MOBILITĂȚI: 15  

• 3 mobilități pentru conferințe GLADE, pentru staff (5 zile)   

• 6 mobilități pentru studiul temelor dedicate conferințelor GLADE/ webinarii/ cercetare, pentru staff 

(2 mobilități de 5 zile + 4 mobilități de 10 zile)   

• 2 mobilități pentru studiul temelor dedicate conferințelor GLADE/ cercetare, pentru masteranzi și 

doctoranzi (5 zile)   
 

• 2 mobilități corelate activităților laboratorului de consiliere (peer counseling and healthy campus), 

pentru staff (5 zile)   

• 2 mobilități corelate activităților laboratorului de consiliere (peer counseling and healthy campus), 

pentru masteranzi și doctoranzi (5 zile)   
 

UNIVERSITĂȚI GAZDĂ: Poitiers (Franța), Coimbra (Portugalia), Jena (Germania), Pavia (Italia), 

Salamanca (Spania), Turku (Finlanda) 

 

TERMEN DE DEPUNERE A CANDIDATURII: 28 februarie 2022  

DEPUNEREA CANDIDATURII: formularul de înscriere se va descărca de la urmatorul link: News 

GLADE - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (uaic.ro), se va completa electronic și se va transmite 

către următoarele adrese de e-mail: daniela.soitu@uaic.ro și  petronela.spiridon@uaic.ro.  

 

PERIOADA DE DESFĂȘURARE A MOBILITĂȚILOR: martie 2022 – septembrie 2023 

FINANȚAREA, din fondurile proiectului EC2U: 

• Maximum 400 de euro pentru decontarea cheltuielilor de transport (incluzând asigurarea pentru 

călătorie); 

• 150 de euro/ noapte de cazare; 

• 35 de euro/ zi de subzistență. 

 

SUNT ELIGIBILI PENTRU SELECŢIE: 

• Cadre didactice,  cercetători, masteranzi și doctoranzi UAIC interesați de activitatea de cercetare în 

domeniile vizate de Institutului Virtual pentru sănătate și stare de bine GLADE. 

DETALII privind: 

• specificul activității Institutului Virtual pentru sănătate și stare de bine GLADE, 

• criteriile de selecție și punctajele aplicate în evaluarea candidaturilor eligibile, 

• obligațiile beneficiarilor de mobilități,  

se regăsesc în apelul la candidaturi (News GLADE - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (uaic.ro))  

 

PERSOANE DE CONTACT: 

• Dna. Prof.dr. Daniela Șoitu (daniela.soitu@uaic.ro) 

• Dna. Petronela Spiridon-Ursu, Serviciul Relații Internaționale (petronela.spiridon@uaic.ro)  

ANUNȚ SELECȚIE MOBILITĂȚI 

ÎN CADRUL PROIECTULUI DE UNIVERSITĂȚI EUROPENE 

EC2U – European Campus of City-Universities 
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