ANUNȚ MOBILITĂȚI DE PREDARE ȘI DE FORMARE 2016-2017
Ȋn perioada 26.09.2016 - 21.10.2016 în Universitatea de Vest din Timişoara se
desfăşoară selecţia pentru mobilităţi de PREDARE Erasmus+ și mobilităţi de
FORMARE Erasmus+ aferente anului academic 2016-2017.
Pentru informaţii referitoare la noutăţile Programului Erasmus+ privind modul de organizare al
mobilităţilor de predare, modalitatea de calcul al granturilor de subzistenţă şi transport, precum şi
pentru a vizualiza lista destinaţiilor posibile pentru desfăşurarea mobilităţilor Erasmus+ în scop de
predare, conform acordurilor inter-instituţionale Erasmus+ încheiate pe fiecare facultate, vă
rugăm să vizităţi site-ul DRI, accesând următorul link: http://ri.uvt.ro/erasmus-outgoingmobilitati-de-predare-si-formare/

Calendarul selecției:
26.09.2016 – 16.10.2016: Depunerea dosarelor la secretariatul facultăţii
17.10.2016 – 18.10.2016: Evaluarea candidaților ȋn baza dosarelor depuse
19.10.2016 – 20.10.2016: Organizare interviuri pentru candidaţii eligibili şi afişarea rezultatelor
preliminare
21.10.2016: Contestaţii şi afișarea rezultatelor finale

Dosarul de candidatură al cadrelor didactice pentru mobilităţi de predare și de formare
conţine:
o
formularul de înscriere – cerere către decan care să conțină următoarele informații:
facultatea şi departamentul de origine, universitățile pentru care se optează (maxim 3 în ordinea
preferințelor);
o
curriculum vitae redactat în limba engleză;
o
scrisoare de intenţie redactată în limba română, care să precizeze obiectivele de predare și
profesionale urmărite de candidat pe durata mobilității şi rezultatele aşteptate (1-2 pagini);
o
scrisoare de recomandare din partea decanului / directorului de departament, redactată în
limba română;
o
programul de predare (Mobility Agreement for Teaching )propus de către candidat,
redactat în limba străină convenită cu instituţia gazdă;
o
atestat de cunoaştere a limbii în care se vor susține cursurile la universitatea gazdă, eliberat
de instituţii autorizate (opţional);
o
fotocopii ale diplomelor şi atestatelor profesionale obţinute de candidat, considerate utile în
susţinerea candidaturii (opţional);
o
invitaţia de la instituţia gazdă (opțional).

DRI va organiza în data de 11.10.2016, începând cu ora 13, în sala A01, un seminar
de informare referitor la noutăţile Programului Erasmus+ mobilităţi de predare şi
formare. Selecţia pentru mobilităţi Erasmus în scop de formare este centralizată şi
organizată de Biroul Erasmus+ al Departamentului de Relaţii Internaţionale din
Universitatea de Vest din Timişoara.

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 26.09.2016
- 21.10.2016 în Universitatea de Vest din Timişoara se desfăşoară selecţii
pentru mobilităţi individuale Erasmus+ Outgoing de predare şi formare

realizate între UVT şi instituţii de învăţământ superior provenind din ţări
partenere programului Erasmus+ (Partner Countries), pentru anul academic
2016-2017.
Informaţii referitoare la noul Program de mobilităţi individuale Erasmus+
organizate cu instituţiile respective din ţări partenere programului Erasmus+ (Partner
Countries) pot fi găsite accesând următorul link: http://ri.uvt.ro/erasmus-mobilitati-cupartner-countries/
În vederea realizării programului de mobilităţi aprobat în cadrul Cartei Erasmus a
UVT, participantul va primi sprijin financiar din fondurile Comisiei Europene pentru
cheltuieli de subzistenţă şi pentru cheltuieli de transport. Astfel, odată selecţionat,
participantul va primi sprijin financiar pentru cheltuieli de subzistenţă şi pentru cheltuieli
de transport, după cum urmează:
grant Erasmus+ pentru subzistenţă: 160 euro / zi.
grant Erasmus+ pentru costuri de transport: diferă în funcţie de distanţa dintre
locul de origine şi locul de desfăşurare a activităţii.

