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ANUNȚ SELECȚIE BURSE ERASMUS+ - CADRE DIDACTICE
ANUL ACADEMIC – 2017-2018 -Semestrul II
Facultatea de Agronomie din cadrul Universităţii din Craiova organizează o nouă selecţie
Erasmus+ pentru mobilităţi cadre didactice, ce se vor desfăşura în cel de-al doilea semestru.
Solicitările vor fi evaluate de către o comisie la nivelul facultăţii ținând cont de criteriile
următoare:
 să fie cadru didactic titular la Facultatea de Agronomie, din cadrul Universităţii din
Craiova;
 prioritizarea diversificării accesibilității cadrelor didactice beneficiare ale burselor
pentru mobilități (la acest criteriu vor primi punctaj acele persoane care nu au
beneficiat de burse ERASMUS niciodată/ în ultimii ani/ în ultimul an);
 prioritizarea titularilor de acord Erasmus;
 sa prezinte o scrisoare de intentie în limba engleză, care să conțină și o propunere
privind Programul de predare individual (pentru cei care solicită Mobilitate de Predare)
sau un program provizoriu al activităților estimate a se desfășura pe perioada altui tip
de mobilitate;
 sa prezinte un curriculum vitae în format EuroPass, în limba engleză;
Dosarul trebuie să conțină pe lângă Cv-ul EuroPass și scrisoarea de intenție, o cerere în
care vor fi menționate în mod obligatoriu următoarele date: gradul didactic, vechimea în
domeniul de predare, universitatea gazdă la care doreste să meargă, perioada stagiului,
numărul de zile de stagiu, datele de contact (telefon, e-mail), dacă a beneficiat în trecut de
bursă/burse de mobilități va preciza anul/anii și destinațiile alese și dacă a făcut o cererea de
bursă Erasmus in anii anteriori și nu a onorat-o. Opțional, se pot adăuga una sau două
opțiuni de rezervă privind alegerea universității gazdă (pentru situația în care un candidat cu
un punctaj mai mare îi ocupă locul vizat ca primă opțiune).
Perioada depunerii dosarelor: 23 Noiembrie-27 Noiembrie 2017
Rezultate: 29 Noiembrie 2017
Pentru detalii consultati: http://www.ucv.ro/cautare.php?cautare=erasmus
http://www.agro-craiova.ro/relatii-internationale1/
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