Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Serviciul Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare

În atenţia Doamnei Decan,/Domnului Decan,
Doamnei Prodecan,/Domnului Prodecan
Prezenta adresă aduce la cunoștiință posibilitatea de aplicare pentru o mobilitate de predare sau formare
în cadrul programului Erasmus+/ axa KA107 cu țările partenere din afara Europei, precum China, Filipine,
Serbia, Egipt sau Ucraina, pentru care Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a primit finanțare.
Menționăm că mobilitățile trebuie efectuate până la data de 31.07.2018, cu excepția mobilităților în
Serbia și a mobilității STT (5 zile) în Egipt.
Pentru a asigura o diseminare cât mai transparentă, vă rugăm să afișati informarea cu privire la selecție
timp de minim 15 zile. La finalul perioadei de selecție (12.05.2017), vă rugăm să ne comunicați dovada
diseminării (online/offline).
SELECȚIA CADRELOR DIDACTICE ȘI A PERSONALULUI ADMINISTRATIV
Pentru selecția cadrelor didactice și a personalului administrativ pentru mobilități cu țări partenere
comisia de selecţie se va constitui la nivel instituțional central și va fi formată din cel puţin trei membri,
independenţi instituţional (de la facultăţi/departamente diferite), care vor semna o declaraţie de evitare a
conflictului de interese. Comisia va fi constituită printr-o Decizie internă a universităţii, semnată şi aprobată în
şedinţă de Consiliu de Administrație, în care se vor stabili şi atribuţiile membrilor acesteia.
Dosarele de candidatură pentru selecţie trebuie să cuprindă:
- Formular de candidatură (Anexa 1)
- CV Europass/ Activitate profesionala
- Scrisoare de intenţie/motivație
- Raport al activităţii internaţionale din anul anterior depunerii cererii
- draft Teaching Mobility Programme (Anexa 2) / Staff Training Mobility Programme (Anexa 3)
Criteriile de selecție
1. STA
Criteriile de selecţie se bazează pe rezultatul evaluării dosarului de candidatură, în sensul:
• asigurării schimbului de experiență cu mediul academic din universitatea parteneră, în vederea formării și
perfecționării cadrelor didactice din Universitatea Lucian Blaga din Sibiu;
• dezvoltării de noi programe de studii și noi metode de predare – învățare;
• îmbunătățirii conținuturilor programelor de studii existente;
• dezvoltării de cursuri/ module de curs noi, respectiv îmbunătățirea celor existente;
• inițierii relațiilor de colaborare în vederea dezvoltării de proiecte în parteneriat;
• se va respecta principiul diversităţii domeniilor de predare
• promovării imaginii Universității Lucian Blaga din Sibiu
În evaluarea dosarelor se va acorda o atenție sporită următoarelor aspecte:
- activitatea internațională a aplicantului
- experiența și activitatea academică
- motivația academică
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2. STT
Criteriile de selecţie se bazează pe rezultatul evaluării dosarului de candidatură, în sensul:
• evaluării programului de lucru (workplan) depus de candidat, prin:
- identificarea eventualelor contribuții ale stagiului de formare la extinderea și consolidarea relațiilor
internaționale ale ULBS, respectiv pregătirea pentru noi proiecte de cooperare;
- analiza rezultatelor așteptate și a impactului potențial al stagiului de formare la nivelul Universității
Lucian Blaga din Sibiu;
• contribuţii anterioare în dezvoltarea relaţiilor internaţionale în domeniul de formare solicitat (rezultă din
scrisoarea de intenţie/ cererea tip / raport de internationalizare);
• se va respecta principiul diversităţii domeniilor de formare
• promovării imaginii Universității Lucian Blaga din Sibiu
În evaluarea dosarelor se va acorda o atenție sporită următoarelor aspecte:
- activitatea internațională a aplicantului
- experiența și activitatea administrativă
- motivația academică
Dosarele de candidatură pentru mobilitățile cadrelor didactice și a personalului administrativ se depun la
Serviciul de Relații Internaționale și Programe Comunitare, Bvd. Victoriei nr. 10.
Termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidatură pentru selecția de cadre didactice si
personal academic este 12.05.2017.
LOCURILE DISPONIBILE MOBILITATI PREDARE SI FORMARE

Country
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Mobility type

Field

No.
of
places/ULBS
and mobility
days,
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Days +
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Days
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pers

1 x 7 days

9
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1 x 5 days

7
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1 x 7 days

9

275

1 x 7 days

9
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National
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Teaching
(STA)

0911 Dental Studies
071 Engineering and
Engineering Trades
041 Business and
Administration
032 Journalism
023 Languages
0222 History
Archeology

and

Training
(STT)

ADMINISTRATIVE
STAFF ONLY

Teaching
(STA)

041 Business and
Administration
0413 Management
and Administration

1120
1440

1440
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CHINA

0311 Economics
East China
University
od Science
and
Technology

Teaching
(STA)

340 Business and
Administration
(broad programmes)

1x 9 days

11

1100

1760

Training
(STT)

ADMINISTRATIVE
STAFF ONLY

3 x10 days

12

1100

1920

1100

1920

180

2112

PHILIPPINES

022 Humanities

Ateneo de
Manilla
University
(ADMU)

Teaching
(STA)

023 Languages
031
Social
and
Behavioral Sciences
032 Journalism and
Information
041 Business and
Administration
051 Biological and
Related Sciences
071 Engineering and
Engineering Trades
054 Mathematics and
Statistics
061 Information and
Communication
Technologies
072 Manufacturing
and processing

12
1 x10 days

092 Welfare
SERBIA

011 Education
John
Naisbitt
University

Training
(STT)

ADMINISTRATIVE
STAFF ONLY

3 x 11 days

12

Anexăm la prezenta adresă:
Anexa1. Formular de candidatură pentru cadre didactice/personal administrativ
Anexa 2. Teaching Mobility Programme
Anexa 3. Staff Training Mobility Programme
Vă rugăm să respectaţi cerinţele prezentei adrese, datele de depunere a documentelor şi să utilizaţi
formularele standardizate din Anexe.
Prof.univ.dr.ing. Ioan BONDREA,
Rector
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Conf.univ.dr. Daniela PREDA
Coordonator instituţional Erasmus+
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