
 
30 Martie 2022 

 

Selecție pentru mobilități de predare/ formare profesională Erasmus 

către Universitatea Bar-Ilan din Israel  
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială (FSAS) 

 

În perioada 30 martie – 6 aprilie, în cadrul FSAS are loc selecția cadrelor didactice pentru 

mobilități de predare sau formare profesională Erasmus către Universitatea Bar-Ilan din 

Israel. În cadrul acestor stagii de mobilitate participanții pot desfășura activități de predare sau 

formare profesională. Participanții care doresc să aplice pentru aceste stagii Erasmus de predare 

sau formare profesională sunt încurajați să participe și la evenimentele organizate în cadrul 

Săptămânii Internaționale a Partenerilor, organizată de Universitatea Bar – Ilan în perioada 15 

– 20 mai, 2022. Activitățile planificate în cadrul acestui eveniment se axează pe prezentarea 

ofertei de cursuri și programe ale universității pentru studenții internaționali. O agendă 

provizorie a evenimentului poate fi accesată aici: https://tinyurl.com/3p8nbd5p.  

FSAS are alocate 4 mobilități de predare sau formare profesională pentru Universitatea 

Bar-Ilan. Mobilitățile pot fi derulate până cel târziu 31.07.2022. Finanțarea mobilităților 

este pentru 7 zile, după cum urmează: 

Subzistență: 180 Euro/zi + 275 Euro Transport 

Sumele alocate pentru o mobilitate: (180 Euro x 7 zile) + 275 Euro = 1260+275=1535 Euro 

Selecția este realizată la nivelul FSAS de către comisia de selecție (Conf. univ. dr. Paula Tufiș, 

Conf. univ. dr. Claudia Câmpeanu, Lect. univ. dr. Claudia Constantinescu). Mai multe 

informații despre procesul de selecție puteți solicita profesorului responsabil Erasmus din 

facultate: Conf. univ. dr.  Paula Tufiș, paula.tufis@sas.unibuc.ro. 

Candidații pot trimite documentele pentru selecție până la data de 6 aprilie 2022 (ora 10:00 – 

ora României) prin e-mail, la adresa: paula.tufis@sas.unibuc.ro, cu subiectul: Aplicație 

mobilități de predare ERASMUS.  

Criteriile de eligibilitate și selecție pentru cadrele didactice din Facultatea de Sociologie 

și Asistență Socială sunt următoarele:  

• calitatea de cadru didactic al UB/ personal didactic auxiliar (angajat cu contract de muncă 

cu normă întreagă în UB) 

• prezentarea unui Curriculum Vitae în limba engleză (format Europass) 

• prezentarea unui plan de predare/ formare profesională provizoriu pentru stagiul de 

mobilitate 
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Criteriile de departajare sunt următoarele: 

• participarea la activități Erasmus: inițiere de acorduri bilaterale, consiliere studenți 

Erasmus (incluzând participarea studenților Erasmus la cursurile dvs.), găzduire a vizitelor 

profesorilor Erasmus, participare la selecțiile pentru mobilitățile Erasmus ale studenților 

sau ale profesorilor, activități relaționate cu programul Erasmus 

• au prioritate cadrele didactice care nu au beneficiat de alte mobilități Erasmus finanțate în 

ultimii 5 ani academici 

• au prioritate cadrele didactice care au efectuat mobilități Erasmus în regim de grant zero în 

ultimii 5 ani academici 

Documente pentru selecție: 

• Formular de înscriere (disponibil în Google drive, aici: https://tinyurl.com/mnxfkka4) 

• Curriculum Vitae în limba engleză (format Europass) 

• Plan de predare/ formare profesională provizoriu pentru stagiul de mobilitate 

• (Opțional) Invitație în universitatea gazdă 

https://tinyurl.com/mnxfkka4

