ANUNT MOBILITATI DE PREDARE SI DE FORMARE ERASMUS+
I.

Ȋn perioada 05.04.2016 – 30.04.2016 în Universitatea de Vest din
Timişoara se deschide o nouă selecţie pentru mobilităţi de PREDARE
Erasmus+, acestea urmând a se desfăşura până la finalul anului
academic 2015-2016.

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-outgoing-mobilitati-de-predaresi-formare/
Facultății de Litere, Istorie si Teologiei s-a alocat o mobilitate de predare pentru semestrul al doilea al
anului universitar 2015-2016.
Calendarul selecției:
05.04.2016 – 24.04.2016: Depunerea dosarelor la secretariatul facultăţii
25.04.2016 – 29.04.2016: Evaluarea candidaților ȋn baza dosarelor depuse şi afişarea rezultatelor
preliminare
30.04.2016: Contestaţii şi afișarea rezultatelor finale
II.

In perioada 05.04.2016 – 30.04.2016 în Universitatea de Vest din
Timişoara se desfăşoară o nouă selecţie pentru mobilităţi de
FORMARE Erasmus+ ce urmează a se desfăşura până la finalul anului
academic 2015-2016.

Se acordă prioritate personalului care participă pentru prima dată la Programul Erasmus+, precum şi
acelor mobilităţi care contribuie la consolidarea şi extinderea legăturilor între UVT și instituția
parteneră și vor pregăti noi proiecte de cooperare. Se recomandă ca participantul să îşi desfăşoare
stagiul de formare în cadrul unui eveniment de tipul „Erasmus Staff Training Week” / „International
Week” organizat de instituţia gazdă cu acest scop. Informaţii cu privire la acest tip de evenimente pot
fi găsite pe site-ul DRI, secţiunea Oferte Erasmus+ Staff Training Week (http://ri.uvt.ro/oferteerasmus-staff-training-week-2015-2016/), pe site-urile universităţilor cu care UVT are încheiat un
acord inter-instituţional Erasmus+, precum şi verificând platforma IMOTION (link:
http://staffmobility.eu/), unde participantul poate afla detalii cu privire la organizarea acestor
evenimente. Persoanele care vor opta pentru realizarea unei mobilităţi de formare Erasmus+ la
aceeaşi instituţie parteneră pentru doi ani consecutiv şi cele care au realizat trei mobilităţi de formare
timp de trei ani consecutivi vor fi incluse automat pe lista de rezerve a selecţiei, pentru a asigura
deschiderea UVT către mobilităţi Erasmus+ în scop de formare cu destinaţii cât mai variate şi pentru
cât mai mulţi membrii ai personalului didactic şi nedidactic din cadrul UVT. De asemenea, conform
Regulamentului de organizare a mobilităţilor Erasmu+ Outgoing la Universitatea de Vest din

Timişiara, se recomandă ca maxim doi membri din cadrul unui departament/serviciu să realizeze
mobilităţi de formare la aceeaşi instituţie parteneră, în acelaşi an universitar, verificarea iniţială a
acestui aspect căzând în sarcina directorului de departament/şefului serviciu la momentul oferirii
recomandărilor.
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.
Calendarul selecției:
05.04.2016 – 24.04.2016: Depunerea dosarelor la Biroul Erasmus+ al UVT
25.04.2016 – 27.04.2016: Evaluarea candidaților ȋn baza dosarelor depuse
28.04.2016 - 29.04.2016: Organizare interviuri pentru candidaţii eligibili şi afişarea rezultatelor
preliminare
30.04.2016: Contestaţii şi afișarea rezultatelor finale

III.

In perioada 05.04.2016 – 30.04.2016 în Universitatea de Vest din
Timişoara se desfăşoară o nouă selecţie pentru mobilităţi individuale
Erasmus+ de predare ce urmează a fi realizate între UVT şi instituţii de
învăţământ superior provenind din ţări partenere programului
Erasmus+. Mobilităţile ar urma să se desfăşoare până la finalul anului
academic 2015-2016.

Informaţii referitoare la noul Program de mobilităţi individuale Erasmus+ organizate cu instituţii din
ţări partenere programului Erasmus+ (Partner Countries) pot fi găsite accesând următorul link:
http://ri.uvt.ro/erasmus-mobilitati-cu-partner-countries/
În vederea realizării mobilităţii de predare, 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, după cum urmează:
Distanţa
Suma per participant în euro
Între 100 şi 499 km:
180
Între 500 şi 1999 km:
275
Între 2000 şi 2999 km:
360
Între 3000 şi 3999 km:
530
Între 4000 şi 7999 km:
820
8000 km sau mai mult:
1100
Distanţa dintre locul de origine şi locul de desfăşurare a activităţii se calculează utilizând Calculatorul
pentru distanţe pus la dispoziţie de către Comisia Europeană.
Calendarul selecției:

05.04.2016 – 24.04.2016: Depunerea dosarelor la secretariatul facultăţii
25.04.2016 – 29.04.2016: Evaluarea candidaților ȋn baza dosarelor depuse şi afişarea rezultatelor
provizorii
30.04.2016: Contestaţii şi afișarea rezultatelor finale
Selecţia participanţilor la mobilităţi Erasmus+ de predare organizate între UVT şi instituţii provenind
din ţări partenere programului Erasmus+, se realizează în conformitate cu Regulamentul Erasmus+
OUTGOING al UVT, respectând criteriile de selecţie prevăzute în regulament. Criteriul de selecţie
referitor la competenţele lingvistice va departaja candidaţii înscrişi în concurs (se recomandă nivel
minim C1 de competenţe lingvistice în limba engleză/ limba ţării respective/ limba în care se va
desfăşura activitatea). Vor fi avantajaţi candidaţii care contribuie în mod activ la procesul instituţional
de internaţionalizare derulat în UVT, acest tip de mobilităţi având ca scop principal implementarea
principiilor Cartei Erasmus+ cu privire la internaţionalizarea învăţământului superior atât în interiorul,
cât şi din afara spaţiului european.

