Programul “Fondul de burse” RO 015
Finanțat prin Mecanismul Financiar SEE (Spațiul Economic European) 2009‐2014

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI STIINTE ALE EDUCATIEI

MOBILITĂŢI DE PREDARE ALE CADRELOR DIDACTICE
în domeniul: Education, Teacher Training (1 loc)
Instituția: University of Stavanger, țara: Norvegia
Finanțare de la Programul SEE:
250 Euro/zi de predare; 1250 Euro/saptamana; 2200 Euro/2 saptamani + 500 Euro transport
(www.see‐burse.ro)
Mobilitățile de predare pot fi efectuate între 1 decembrie 2013 – 30 septembrie 2014 și trebuie să
conțină un număr de minum 5 ore de predare la universitatea parteneră.
Criteriile ce vor fi avute în vedere la selecție vor fi următoarele:
- proiectul de activitate propus;
- abilităţile şi competenţele lingvistice ale candidatului;
- acordarea de prioritate cadrelor didactice care nu au mai beneficiat de o mobilitate de predare
(Erasmus/SEE).
DOCUMENTE NECESARE LA DOSARUL DE CANDIDATURĂ:
1. CV / Activitate profesională (redactat în limba engleză);
2. Scrisoare de motivație (redactată în limba engleză și semnată);
3. Program de predare ‐ DRAFT.
Selectia se va baza pe evaluarea SCRISORII DE MOTIVATIE, care trebuie sa contina un plan al activitatilor
estimate a se desfasura pe perioada mobilitatii, evaluare realizata prin prisma relevantei fata de nevoile de
dezvoltare institutionala ale UAIC.
Candidatii pana in 35 de ani, de etnie Roma sau cu nevoi speciale vor beneficia de puncte de prioritate
aditionale, valorand 20% din scorul maxim posibil.
Dosarele incomplete vor fi declarate respinse.
CALENDARUL SELECŢIEI:
11 noiembrie 2013
02 ‐16 iunie 2014
(între orele 9‐12)
17 iunie 2014
(orele 12)

Afișarea condițiilor de selecție și a locurilor disponibile
Depunerea dosarelor de candidatură
(Secretariat Psihologie)
Selecția candidaților
(Decanat Facultatea de Psihologie )

18 iunie 2014
(orele 10)

Afișarea rezultatelor selecției
(Avizier Facultatea de Psihologie)

Modalitatea de contestatie:
Etapa 1: La nivelul facultatii, printr‐o contestatie scrisa adresata comisiei de selectie (va rog indicati o
adresa de email).
Etapa 2: Daca prima contestatie este respinsa, candidatul are dreptul sa adreseze o a doua contestatie
Biroului Executiv la Consiliului de Administratie al UAIC.
In cazul in care contestatia este acceptata de catre facultate sau de catre BECA, atunci candidatura ca intra
in procesul de evaluare.

Pentru informații suplimentare:
Coordonator Erasmus Adina Karner‐Hutuleac, adinakarner@yahoo.com, 0722614641
Afișat astăzi, 02 iunie 2014

