BIROUL ERASMUS+
Nr. 294/05.11.2018

Se organizeazã concursul de selecţie
pentru mobilitati de studiu aprobate prin contractul 20187-1-RO01-KA107-048497 de finanţare a
proiectului de mobilitate cu ţãri partenere din cadrul Programului Erasmus+, Acţiunea cheie 1

SUA
1 mobilitate de studiu la Northern Michigan University (NMU), Marquette pentru ciclul de studii de
licenta
În conformitate cu procedura de organizare a mobilitãţilor Erasmus+ cu ţãri partenere, dl. prof. Brian Kakas,
persoana de contact de la Northern Michigan University a stabilit departamentul de unde va fi selectat
studentul: Ceramicã-sticlã-metal.
Durata: 3 luni, începând cu ianuarie 2018
Finanţare:
Grantul de transport este sumã forfetarã în valoare de 820 EUR;
Sprijinul individual pentru subzistenţã (masa, cazare si asigurare medicalã) este de asemenea sumã
forfetarã in valoare de 700 EUR/lunã.

Dosarul de candidaturã va conţine:
1. Formularul de candidaturã pentru mobilitãţi studentesti care este disponibil pe site-ul universitãtii la
urmatorul link: http://www.uad.ro/international/erasmus/mobilitati_tari_partenere/;
IMPORTANT: candidatul va prezenta formularul cu recomandarea profesorului care este director al
departamentului unde studiazã;
2. Certificat de competenta lingisticã;
3. Situatia scolarã;
4. Curriculum Vitae in format Europass;
5. Portofoliu.

ARMENIA
1 mobilitate de studiu la State Academy of Fine Arts of Armenia, Yerevan, pentru oricare din cele 2
cicluri de studii: licenţã sau masterat;
Vã rog sã studiaţi oferta educaţionalã a acestei academii (e important sa vedeţi ce specializãri
existã acolo: http://www.yafa.am/en/)
Durata mobilitãţii:
4 luni.
Finanţare:
Grantul de transport este sumã forfetarã în valoare de 275 EUR;
Sprijinul individual pentru subzistenţã (masa, cazare si asigurare medicalã) este de asemenea sumã
forfetarã in valoare de 700 EUR/lunã.

Dosarul de candidaturã va conţine:
1. Formularul de candidaturã pentru mobilitãţi studentesti care este disponibil pe site-ul universitãtii la
urmatorul link: http://www.uad.ro/international/erasmus/mobilitati_tari_partenere/;
IMPORTANT: candidatul va prezenta formularul cu recomandarea profesorului care este director al
departamentului unde studiazã;
2. Certificat de competenta lingisticã;
3. Situatia scolarã;
4. Curriculum Vitae in format Europass;
5. Portofoliu.

UZBEKISTAN
1 mobilitate de studiu la National Institute of Fine Arts and Design, Tashkent, pentru oricare din
cele 2 cicluri de studii: licenţã sau masterat;
Vã rog sã studiaţi oferta educaţionalã a acestei universitãţi (e important sa vedeţi ce specializãri
existã acolo: http://en.mrdi.uz/)
Durata mobilitãţii:
4 luni.
Finanţare:
Grantul de transport este sumã forfetarã în valoare de 530 EUR;
Sprijinul individual pentru subzistenţã (masa, cazare si asigurare medicalã) este de asemenea sumã
forfetarã in valoare de 700 EUR/lunã.

Dosarul de candidaturã va conţine:
6. Formularul de candidaturã pentru mobilitãţi studentesti care este disponibil pe site-ul universitãtii la
urmatorul link: http://www.uad.ro/international/erasmus/mobilitati_tari_partenere/;
IMPORTANT: candidatul va prezenta formularul cu recomandarea profesorului care este director al
departamentului unde studiazã;
7. Certificat de competenta lingisticã;
8. Situatia scolarã;
9. Curriculum Vitae in format Europass;
10.

Portofoliu.

Criteriile de selecţie: 50 % din punctaj se calculeazã pe baza mediei pe ultimul semestru din situaţia scolarã
şi 50% din punctaj se calculeazã pe baza portofoliului cu lucrãri proprii.
PERIOADA DE DEPUNERE A DOSARELOR: 5 noiembrie – 16 noiembrie 2018.
ORARUL DE PRIMIRE A DOSARELOR DE CANDIDATURÃ:
LUNI, INTRE ORELE 12 si 18
MARŢI, INTRE ORELE 10 si 12
MIERCURI, INTRE ORELE 10 si 12
JOI, INTRE ORELE 12 si 18
VINERI, INTRE ORELE 12 si 18
CONTACT:
Biroul Erasmus+
(Coordonator: lect.univ.dr. Doina IENEI)
Bld. 21 Decembrie 1989, nr. 90
TEL: 0264-591477;
e-mail: relations@uad.ro.

