INFORMAŢII
PRIVIND CONCURSURILE DE SELECŢIE PENTRU MOBILITÃŢI ERASMUS+
(KA103)
IN TARILE PROGRAMULUI ERASMUS+

In perioada urmãtoare va trebui sa fiti foarte atenti la continututul
anunturilor privind sesiunile de selectie.
Deoarece fondurile din contractul de finantare a proiectului de mobilitate din
anul 2018 vor fi suplimentate, iar fondurile din contractul de finantare a
proiectului de mobilitate din anul 2019 vor fi disponibile din luna iulie 2019
trebuie sa fiti atenti la textul anunturilor legate de selectia candidaturilor
pentru mobilitãti.
NUMARUL DE LOCURI PENTRU MOBILITÃTI VA FI AFISAT PENTRU DOUÃ
CONTRACTE INSTITUTIONALE ERASMUS+ DE FINANTARE A MOBILITÃTILOR:
1. fondurile din contractul de finantare a proiectului de mobilitate din anul
2018 vor fi folosite in continuare pentru mobilitãti în semestrul 1 al
anului universitar 2019-2020;
2. fondurile din contractul de finantare a proiectului de mobilitate din anul
2019 vor fi folosite pentru 3 semestre: anul universitar 2019-2020 si
primul semestru din anul universitar 2020 - 2021.

Nivel național grant/lună
Contract institutional Erasmus+ KA103 (mobilitati in tarile programului)

Țara de destinație

Grupul 1
Țări ale Programului cu nivel
de trai ridicat
Grupul 2
Țări ale Programului cu nivel de
trai mediu

Danemarca, Finlanda, Irlanda, Islanda,
Liechtenstein, Luxemburg, Marea
Britanie, Norvegia, Suedia
Austria, Belgia, Cipru, Franța,
Germania, Grecia, Italia, Malta, Olanda,
Portugalia, Spania

Grupul 3
Țări ale Programului cu nivel de
trai scăzut

Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia,
Letonia, Lituania, FYRO Macedonia,
Polonia, Slovacia, Slovenia, Ungaria,
Turcia

Nivel
național
grant
/lună
520 EURO
520 EURO

470 EURO

Studentii care primesc bursă socială in momentul plecãrii in mobilitate sau care se
califică, conform documentelor justificative, să primească această bursă vor primi un
supliment de 200 EURO/luna.
Pentru mobilitãtile de plasament (stagiu de practicã) se adaugã 200 EURO la granturile
din tabele de mai sus.

Numãrul de locuri suplimentare pentru care se organizeaza o noua
selectie pentru mobilitãti care se vor finanta din Contractul institutional
Erasmus+ 2018-KA103:
20 locuri pentru mobilitati de studiu in semestrul 1 al anului universitar 20192020;
35 locuri pentru mobilitãti de plasament în perioada iulie 2019 – 31 mai 2020;

ATENTIE: Studentii care pot sa îsi depunã dosare de candidaturã:
 Studenti din anii 1 – 3, licenta (studentii din anul 1 pot sa participe la
mobilitati de plasament – cititi materialele informative de pe site-ul UAD,
sectiunea Erasmus+ ca sa intelegeti ce inseamna plasament: stagiu de
practica cu durata de minim 2 luni);
 Studentii din anul 1, master pentru mobilitati de studiu si din anul 2,
master, pentru mobilitati de plasament;
 Studentii din anul 1 – 3, plus 2 ani de prelungire, doctorat.
FOARTE IMPORTANT: studentii din an terminal (3 licenta, 2 master sau
ultimul an de doctorat) pot sa isi depuna dosar pentru a efectua mobilitate
ca absolventi. Singura cerinta este ca depunerea candidaturii sa se faca pe
perioada in care sunt inca studenti si perioadele insumate ale mobilitatilor
efectuate sa insumeze maxim 12 luni de mobilitate si sa se finalizeze in curs
de un an de la absolvire.

Dosarul de candidaturã
pentru fiecare mobilitate Erasmus+ se va depune în perioada
5 iunie – 10 iunie (inclusiv) 2019 la Biroul Erasmus+.
Dosarul de candidaturã va conţine:
1.
o cerere tip în care veţi specifica tipul de mobilitate pentru care
candidaţi (studiu sau plasament). Formularul de cerere este disponibil pe
site-ul universitatii la sectiunea: International/Erasmus+/Mobilitati
studentesti/Cand si cum aplic); IMPORTANT: candidatul va prezenta
cererea cu recomandarea profesorului, responsabil al programului
de studiu/conducatorul de doctorat, in rubrica de pe formular
rezervata acestei recomandari;
2.
Curriculum Vitae în format Europass, semnat şi datat;
3.
Un portofoliu în forma electronicã (CD, DVD);
4.
Situaţia şcolarã care sã conţina rezultatele obţinute în toatã perioada
dinainte de candidaturã;
5.
Un certificat de competenţã lingvisticã pentru o limbã de circulaţie
internaţionalã eliberat de instituţii acreditate.
IMPORTANT: În cazul în care nu aveţi un certificat de competenţã
lingvisticã de la instituţii acreditate (de exemplu, certificate Cambridge,
Dalf, etc.), vã rog sã o anunţati pe doamna lect.univ.dr. Anda Creţiu
pentru limba englezã sau pe domnul lect.univ.dr. Andrei Lazar, pentru
limba francezã, pentru a vã programa la examenul de limbã englezã,
respectiv limba francezã, pe care trebuie sa îl susţineti pentru obţinerea
certificatului de competenţã lingvisticã).
ORARUL DE PRIMIRE A DOSARELOR DE CANDIDATURÃ:
LUNI, INTRE ORELE 12 si 16
MARŢI, INTRE ORELE 12 si 16
MIERCURI, INTRE ORELE 12 si 16
JOI, INTRE ORELE 12 si 16
VINERI, INTRE ORELE 12 si 16

Lista institutiilor de invãtãmânt superior din acordurile inter-institutionale
valabile din tãrile Programului Erasmus+ mobilitãti de studiu si mobilitãti
de plasament se va afisa PE SITE-UL UAD, deoarece aici nu este loc.
Link-ul de pe site-ul UAD:
http://uad.ro/international/erasmus/mobilitati_studentesti/cum_aplic/
NU UITATI: candidatura pentru mobilitate de plasament se poate
depune pentru locatiile de plasament din acordurile interinstitutionale cu institutii de invatamant superior sau pentru o locatie
pe care o veti gasi singuri dupa ce veti fi selectati (galerie de arta,
muzeu, centru pentru evenimente din domeniul artei, asociatii socioculturale, centre de cercetare in domeniul artei, firme de design, firme ale
creatorilor din domeniul design-ului vestimentar, ateliere de productie in
domeniul artei sau design-ului, etc. – orice organizatie de pe piata muncii
unde veti putea obtine competente si abilitati care sa va ajute sa va gasiti
locuri de munca dupa finalizarea studiilor).
Vã rog sa cititi materiale de informare si sã participati la sesiunile de
informare organizate de Biroul Erasmus+.

VÃ ASTEPTÃM LA SEMINARUL DE
INFORMARE ORGANIZAT JOI, 6 IUNIE
a.c., ORA 17:00 LA CASA MATEI.

Alte precizari legate de categoriile care
selectie:

pot participa la aceasta

- Studenti din anii 1 – 3, licenta;
- Studentii din anul 1 -2, master;
- Studentii din anul 1 – 3, plus 2 ani de prelungire, doctorat.
Studentii din anul 3, licenta, care vor fi selectati, vor putea s ã
efectueze mobilitatea numai dupã ce vor fi adus adeverinta cã sunt
inmatriculati la master. Pe cale de consecintã, mobilitatea de studiu,
care va avea loc intr-o institutie de invatamant superior, se va putea
efectua numai in semestrul 2 de la programul de master sau in
institutiile de invatamant superior care incep semestrul 1 dupa ce veti
fi inmatriculati la master (academiile de arta din Italia) .
Studentii din anul 2, master, vor putea efectua mobilitate de studiu ca
doctoranzi numai daca vor fi admisi la doctorat sau mobilitat e de
plasament in calitate de absolventi.
Studentii din anul final de doctorat, vor putea efectua mobilitate de
plasament in calitate de absolventi.
CONTACT:
Biroul Erasmus+
(Coordonator: lect.univ.dr. Doina IENEI)
Bld. 21 Decembrie 1989, nr. 90
TEL: 0264-591477;
e-mail: relations@uad.ro;
link pe site-ul UAD:
http://www.uad.ro/international/erasmus/mobilitati_studentesti
Pagina Facebook:
https://www.facebook.com/BiroulPentruProgrameComunitareUadCluj/
Grupul Facebook Erasmus+ Outgoing UAD Cluj-Napoca
https://www.facebook.com/groups/1681689418751267/
04.06.2019

