ANUNȚ STAGII DE PREDARE PENTRU CADRE DIDACTICE
Programul Erasmus+ KA103 cu Țări Participante
Anul academic 2019-2020

1. Informații generale
Programul Erasmus+ oferă posibilitatea efectuării unor stagii de predare în cadrul Programului
Erasmus+ cu țări participante în anul academic 2019-2020.
Durata minimă a unei mobilități de predare este de 2 zile (fără transport) și 8 ore de predare,
iar durata maximă este de 2 luni (8 ore de predare/săptămână sau un număr de zile mai mic
de o săptămână). Din programul de predare va trebui să reiasă clar că activitățile de predare se
vor desfășura în cel puțin două zile consecutive (de exemplu luni, miercuri și joi, sau marți,
miercuri și vineri).
Numărul de locuri disponibile pe facultate este de 1 (unu). Țările participante la program sunt
Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania,
Franța, Croația, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Malta, Olanda,
Austria, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia, Finlanda, Suedia, Regatul Unit,
Macedonia de Nord, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Turcia și Serbia.
Nu este permisă dubla finanțare a unei mobilității (finanțarea concomitentă din fonduri
Erasmus și alte fonduri europene).
Stagiile de predare se pot desfășura doar în universitățile cu care Universitatea “Alexandru Ioan
Cuza” din Iași a semnat acorduri bilaterale Erasmus+ și care prevăd acest tip de stagii (STA)
(lista
acordurilor
bilaterale
Erasmus+
este
disponibilă
pe
pagina
http://www.uaic.ro/international/programul-erasmus/mobilitati-de-predare/).
Procedurile de selecție descrise mai jos sunt conforme cu Ghidul programului Erasmus+ și
Regulamentul Universităţii Alexandru Ioan Cuza privind selecţia, organizarea și desfășurarea
stagiilor de predare și formare în cadrul programului Erasmus+ cu țările participante, pentru
anul academic 2019-2020 (disponibile pe pagina http://www.uaic.ro/international/programulerasmus/mobilitati-de-predare/).
2. Eligibilitatea
Pentru a putea fi selectați pentru un stagiu de predare Erasmus, candidații trebuie să aibă o relație
contractuală cu UAIC în calitate de cadre didactice.
3. Criterii de selecție
 predarea în limbi internaționale la UAIC sau în limba română la universitatea gazdă în
ultimii trei ani (maxim 3p.);

 contribuția la dezvoltarea / implementarea programelor Erasmus+, CEEPUS, SEE, școli de
vară, acțiuni în cadrul Coimbra Group, participarea la programul de burse MAE “Eugen
Ionesco” etc. (maxim 3p.);
 derularea de activități didactice cu studenții străini (Erasmus+, SEE, CEEPUS, Coimbra,
Eugen Ionesco, freemover, participanți la școli de vară etc.) sosiți la universitate în ultimii
trei ani (maxim 3p.);
 Teaching Programme, care descrie obiectivele și activitățile propuse pentru stagiul
Erasmus+ de predare pentru care se candidează, semnat de către UAIC și de către
universitatea gazdă (maxim 1p.);
4. Dosarul de candidatură
a) Curriculum Vitae;
b) formularul de candidatură (disponibil pe pagina http://www.uaic.ro/international/programulerasmus/mobilitati-de-predare/);
c) Teaching Programme / invitație semnat(ă) de universitatea gazdă;
d) document din care să reiasă relația contractuală la zi cu UAIC.
5. Etapele și calendarul selecției
Dosarele de candidatură se depun în perioada 31 ianuarie – 14 februarie 2020 la coordonatorul
Erasmus pe facultate / secretariatul facultății.
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