ANUNȚ SELECȚIE
pentru mobilități scurte de predare (STA) - domeniile științe și tehnologie
în cadrul programului Erasmus+, acţiunea KA107 mobilități cu țări partenere

Vă anunțăm deschiderea selecției pentru mobilitățile de predare Teaching Assignment (STA) în cadrul
Programului Erasmus+, KA107 - mobilitati cu țări partenere; mobilitățile se pot efectua până în data de
30.06.2021, la Facultățile de Inginerie și Tehnologia Informației, Științe și Litere ”Petru Maior”,
Economie și Drept.
Dosarele de candidatură se pot depune la Biroul Erasmus+ (sala R16, str. N. Iorga) în perioada
10.12.2019- 15.01.2020, iar selecţia se va face de către o comisie constituită la nivel central, cu
respectarea procedurilor specifice pentru selecția cadrelor didactice .
Conţinutul dosarului de candidatură:
- Cerere tip, în care se precizează destinaţia, domeniul de predare şi limba străină cunoscută de
candidat, în care se va preda cursul. Se va utiliza formularul Cerere tip on-line – selecție cadre
didactice/administrative;
- C.V. profesional cuprinzând cursurile predate la facultatea de origine – ÎN LIMBA ENGLEZĂ /
FRANCEZĂ;
- Fişa de autoevaluare cu punctajul realizat (https://www.umfst.ro/universitate/relatiiinternationale/erasmus/outgoing-teachers/documents.html ) .
Criterii de eligibilitate:
- Angajat al universităţii cu contract de muncă;
- Cunoaşterea unei limbi străine la nivel mediu/avansat.
Tara / Universitatea parteneră
Albania
- Universitatea din Tirana
- Universitatea Politehnica din Tirana
Canada
- McMaster University, Hamilton
Egipt
- Zagazig University
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India
- AISECT University
Iran
-University of Birjand
Republica Moldova
- Universitatea de Stat Alecu Russo din Balți
Togo
- Universite de Lome

*

Nr. de locuri

1

STA

2

STA
STA

2

STA

2*

Aceste mobilități se vor efectua până în 30 iunie 2020.
Coordonator Instituțional Erasmus+,
Prof. dr. Angela BORDA

Adresa: Târgu Mureş, str. Gh. Marinescu nr. 38, 540139, judeţul Mureş, România
Web: www.umfst.ro | Email: rel.int@umfst.ro | Tel: +40 265 215 551| Fax: +40 265 210 407

