Selecție mobilități de predare Erasmus+ pentru semestrul al doilea al anului
academic 2021-2022

Universitatea din București a decis în Ședința de Coordonare din 7 Februarie
2022 lansarea selecției pentru mobilități de predare în cadrul Programului Erasmus+,
pentru un număr total de 84 de bursieri pe durata semestrului al doilea al anului
academic 2021 – 2022 (până la data de 31 Mai 2022).
Facultatea de Fizică are alocată 1 mobilitate de acest tip.
Finanțarea acestor mobilități este realizată din Proiectul de Mobilități
Erasmus+, nr. 2019-1-RO01-KA 103-061898.
Deplasarea va consta în maximum 7 zile reprezentând 5 zile pentru efectuarea
activităților de predare (total 8 ore de predare) și 2 zile pentru transportul
internațional.
Criteriile minimale de selecție pentru cadrele didactice Erasmus+ sunt
următoarele:
• calitatea de personal didactic al UB (angajat cu contract de muncă în
UB pentru activități de predare, cu sau fără titlul de doctor);
• prezentarea unui Curriculum Vitae într-o limbă străină (format
Europass);
• prezentarea unui plan de predare provizoriu pentru stagiul de
mobilitate.
Listele destinațiilor, conform cu acordurile bilaterale încheiate pentru
fiecare
facultate,
sunt
disponibile
în
Google
Drive
la

adresa https://drive.google.com/drive/folders/1Jow78pezvnIgKPVJZE6ezcGiQshTO5m?usp=sharing.

Cadrele didactice interesate de astfel de mobilități Erasmus+ sunt rugate
să trimită un Curriculum Vitae într-o limbă străină (format Europass) și un
plan provizoriu pentru stagiul de predare la adresa de e-mail
sorina.iftimie@unibuc.ro (Sorina Iftimie – Responsabil Erasmus pentru
Facultatea de Fizică) până Joi, 03.03.2022, orele 18.00. În cadrul planul
provizoriu de predare trebuie să fie inclusă destinația și nivelul programului
căruia i se adresează (licență, masterat, doctorat – pentru cadrele didactice
abilitate).
Selecția cadrelor didactice va avea loc în data de 04.03.2022 de către
comisia desemnată. Rezultatele parțiale vor fi afișate pe data de 04.03.2022,
orele 16.00, pe pagina web a Facultății de Fizică.
Eventualele contestații se vor transmite până la data de 07.03.2022, orele
18.00, la adresa de e-mail sorina.iftimie@unibuc.ro (Sorina Iftimie –
Responsabil Erasmus pentru Facultatea de Fizică).
Rezultatele finale ale Selecției de mobilități de predare Erasmus+
pentru semestrul al doilea al anului academic 2021-2022 vor fi afișate pe
data de 08.03.2022, orele 12.00.

