BIROUL ERASMUS+

Are plăcerea să anunțe sesiunea de aplicatii online pentru mobilități de plasament și
formare, - SEE –mobilitati *
MOBILITĂȚI OUTGOING DIN CADRUL PROIECTULUI
Norvegia- Uni Research Bergen

1 mobilitate plasament
1 mobilitate de formare

CALENDAR SESIUNE APLICAȚII
Perioada de înscriere

11.06.2019 - 19.06.2019

Selectie dosare (raspunsul va fi 20.06.2019
comunicat via email)
Contestații

21.06.2019

Rezultate finale (participantii vor fi 24.06.2019
notificati via email)

CONDIȚII DE PARTICIPARE PENTRU PERSONALUL
UNIVERSITAR
➢ mobilități de formare: Proiecte de
Domeniul de interes

cercetare axate pe studiul microbiomului
marin
➢ CV (format Europass)

Acte necesare

➢ Scrisoare de intenție
➢ Copie carte de identitate
➢ Certificat lingvistic nivel B2
➢ Motivația pentru participare - 4 pct

Criterii de selecție

➢ Dosar de aplicație complet - 2 pct
➢ Certificat lingvistic - 2 pct

Criterii de departajare

➢ Participare în proiecte de cercetare axate pe
studiul microbiomului marin - 2 pct

*Notă : Pentru acțiunile de mobilitate a personalului pentru predare/formare este
eligibil personalul angajat in instituție în domeniul educației, formării și tineretului
(inclusiv cadre didactice asociate sau doctoranzi angajați). Pentru efectuarea mobilității
de predare/formare au prioritate cei care nu au mai efectuat mobilități în acest tip de
proiect

CONDIȚII DE PARTICIPARE PENTRU STUDENȚI
➢ CV (format Europass)
➢ Scrisoare de intenție
➢ Adeverință de student
Acte necesare

➢ Situație școlară
➢ Două recomandări de la cadre didactice
➢ Copie carte identitate
➢ Certificat lingvistic
➢ Depunerea dosarului în termen - 2 pct

Criterii de selecție

➢ Cunoștințe lingvistice - 2 pct
➢ Motivația - 3 pct
➢ Rezultate academice - 2 pct

Criterii de departajare ➢ Implicare în proiecte de cercetare axate pe
studiul microbiomului marin - 1 pct

*Notă: Studenții participanți trebuie să fie înmatriculați la una din formele de
învățământ (licență, master, doctorat). Au prioritate studenții cu dizabilități și care nu
au mai efectuat mobilitate
Aplicatia se face online, accesand https://forms.gle/ufF4ZbASKnyCnz786

Informații suplimentare la:
http://erasmus.usamvcluj.ro/see.html

Birou Erasmus+, int. 189; 0747979840 sau 0757027884 –dr Simona Oros, responsabil
administrativ,

Procedura contestatii:
Contestatia se inregistreaza la Biroul Registratura si se trimite pe mail la
erasmus@usamvcluj.ro in data de 21 iunie.Toate contestatiile trimise dupa data de 21
vor fi ignorate.

COMISIA PENTRU SELECȚIA PARTICIPANȚILOR:

Președinte comisie: Prof. Dr. Ramona Suharoschi
Membrii comisiei: Conf. Dr. Sonia Socaci
Conf. Dr. Cristina Semeniuc

COMISIA PENTRU CONTESTAȚII:
Președinte comisie: Prof. Dr. Roxana Vidican
Membrii comisiei: Prof. Dr. Dan Vodnar
Prof. Dr. Elena Mudura

.

