ANUNȚ SELECȚIE CADRE DIDACTICE ERASMUS
Biroul Erasmus+ din cadrul Prorectoratului Relaţii Internationale, anunţă concursul de selecţie
pentru mobilităţi de predare (TA - Teaching Assignment) destinat cadrelor didactice pentru anul
universitar 2017-2018.
Dosarul de înscriere se va depune la Registratura Universității în perioada 15 septembrie -31
octombrie 2017.
Calendarul selecției
- Depunerea dosarelor la Registratura – 15 septembrie - 31 octombrie 2017
- Verificarea dosarelor – până la data de 6 noiembrie 2017
- Afișarea listelor candidaților selectați, rezervă și respinși – 14 noiembrie 2017
Lista documentelor care trebuie sa alcatuiască dosarul de candidatură al cadrului didactic care
dorește să efectueze un stagiu ERASMUS :
 cerere către Rector care să conțină următoarele informații: facultatea şi departamentul
de origine, universitățile pentru care se optează (maxim 3 în ordinea preferințelor),
durata mobilitatii (numar de zile/saptamani);
 curriculum vitae redactat în limba engleză sau franceză;
 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;
 acceptul de principiu al universității partenere pentru desfășurarea mobilității de
predare (cel târziu cu o lună înainte de începerea mobilității)
Criteriile de selecție:
 Curriculum vitae cu lista de lucrări publicate
 Adeverința de salariat permanent al Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T.
Popa” Iași
 Plan de predare provizoriu
 Abilități și competențe lingvistice în ceea ce priveşte limba în care va organiza activitatea
de predare ; derularea de activități didactice cu studenții străini Erasmus+ sau la liniile de
predare in limba straină
Participarea la activități derulate anterior în cadrul programului Erasmus : inițiere de acorduri
bilaterale, consiliere studenți, colaborare pe linie de cercetare, proiecte cu universitatea
/departamentul pentru care aplică, etc. poate constitui un avantaj.
Lista destinațiilor/ instituțiilor în care se pot realiza mobilități de predare în anul 2017-2018
poate fi consultată la : www.umfiasi.ro - Relații Internaționale secțiunea Erasmus+ Programme
(2014-2020)
http://www.umfiasi.ro/RelatiiInternationale/Pages/ErasmusandProgramme(2014-2020).aspx
Afișat astăzi 30.06.2017

