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ANUNȚ
Privind selecția personalului pentru mobilități Erasmus+
către țările programului
În perioada 1 aprilie – 30 mai 2021 va fi organizată selecția pentru mobilitățile personalului
Erasmus+ aferente semestrului al doilea al anului universitar 2020-2021 și pentru cele care vor
fi organizate în primul semestru al anului universitar 2021-2022.
Sunt disponibile 8 locuri pentru mobilități de predare și 8 locuri pentru mobilități de formare, a
câte 5 zile fiecare.
Perioada
1 aprilie - 15 mai
17 mai – 26 mai
26 mai
26 - 27 mai
28 - 30 mai
30 mai

Activitatea
Înscrierea la concursul de selecție.
Desfășurarea procesului de selecției la nivelul Biroului Erasmus+.
Transmiterea rezultatelor provizorii către participanți.
Depunere contestații.
Rezolvare contestații.
Transmiterea rezultatelor procesului de selecție către participanți.

Lista universităților partenere se regăsește pe site-ul USH
la: https://www.spiruharet.ro/data/erasmus/acorduri_bilaterale.pdf.
Pentru a participa la selecție, candidații trebuie să transmită Biroului Erasmus+ un dosar care
să conțină următoarele documente:
• Dosar plic cu precizarea opțiunilor referitore la mobilitate;
• CV format Europass actualizat, în limba română și engleză cu lista lucrărilor publicate;
• Scrisoare de motivare redactată în limba română și engleză;
• Atestat de competențe lingvistice eliberat de Centrul de Limbi Străine din cadrul Universității
Spiru Haret sau de către alte instituții specializate;
• Invitația referitoare la efectuarea mobilizații de predare sau de formare în cadrul instituției
partenere;
• Scrisoare de recomandare din partea conducătorului direct (decan, prodecan, director de
departament, prorector, șef de birou, etc.);
• Fotocopii ale diplomelor și atestatelor profesionale obținute de candidat, considerate utile în
susținerea candidaturii (opțional);
• Copie document de identitate și permis de ședere (dacă este cazul);
• Propunere program inițial de predare la instituția gazda, în limba străină (pentru mobilitățile de
predare) semnat de către decanul facultății și instituția gazdă;
• Propunere program inițial de formare (pentru mobilitățile de formare) semnat de către
conducătorul direct si instituția gazda;
• Plan de valorificare a stagiului de predare sau de formare, după caz.
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați Biroul Erasmus+,
e-mail:erasmus@spiruharet.ro.

