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Mobilități internaționale finanțate de Programul Erasmus+ care le permit
profesorilor de la instituții de învățământ superior sau personalului din întreprinderi
să desfășoare activități de predare la o instituție de învățământ superior parteneră.

Activitățile de predare se pot desfășura în orice domeniu/disciplină academică.

Activitățile de predare pot fi combinate cu activități de formare.

Ce sunt mobilitățile de predare Erasmus+?



personalul didactic 
și de cercetare 

angajat pe perioadă 
nedeterminată

personalul didactic 
și de cercetare

angajat pe perioadă
determinată

personalul didactic 
și de cercetare 

asociat (cu contract 
la plata cu ora)

La selecția pentru mobilități de predare pot participa:

Cine poate efectua o mobilitate de predare 
Erasmus+?



Unde?

Instituția gazdă trebuie să fie o instituție de învățământ
superior dintr-o țară participantă la program, care să
aibă o cartă Erasmus valabilă și cu care instituția de
origine să aibă acord bilateral semnat înainte ca
mobilitatea de predare să se desfășoare.

În cazul personalului invitat din întreprinderi, instituția de
origine trebuie să fie orice instituție publică sau privată
(fără Cartă Erasmus) activă pe piața muncii sau în
domeniile educație, formare și tineret.



Unde?

Țări participante la program:

Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, 
Danemarca, Germania, Estonia, Irlanda, 
Grecia, Spania, Franța, Croația, Italia, 
Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, 
Ungaria, Malta, Olanda, Austria, Polonia, 
Portugalia, Slovenia, Slovacia, Finlanda, 
Suedia

Țări terțe asociate programului:

Islanda, Liechtenstein, Norvegia

Macedonia de Nord, Turcia și Serbia



Pentru cât timp?

• Perioada minimă de mobilitate este de 2 zile, iar perioada maximă este de
2 luni.

• În cazul mobilităților cu durată minimă de 2 zile, este obligatoriu ca acestea
să fie consecutive.

• Activitatea de predare trebuie să cuprindă cel puțin 8 ore de predare /
săptămână (sau un număr de zile mai mic). Pentru mobilitățile cu o durată
mai mare de o săptămână, numărul de ore de predare va fi direct
proporțional cu numărul de zile suplimentare.

• În cazul unei mobilități combinate (predare cu formare), numărul minim de
ore de predare este de 4 ore.



Personal invitat din întreprinderi pentru activități de predare

- Împărtășirea expertizei într-un anumit 
domeniu

- Îmbunătățirea nivelului de pregătire al 
studenților pentru câmpul muncii

- Schimbul de bune practici și 
consolidarea cooperării între universități 

și companii

- Conectarea cu colegii din străinătate 
pentru dezvoltarea de activități comune

- Încurajarea elaborării unor modalități
inovatoare de învățare și de predare

companii publice 
sau private, mari, 

medii sau mici 
(inclusiv 

companii sociale) parteneri sociali, 
inclusiv camere 

de comerț, 
asociații 

profesionale sau 
sindicate

institute de 
cercetare

organizații 
publice care 

activează la nivel 
local, regional 
sau național

fundații

școli, institute, 
centre 

educaționale



Selecția

Apel deschis pe tot parcursul anului academic (până la epuizarea locurilor alocate fiecărei 
facultăți)

Dosarele de candidatură se depun la coordonatorul Erasmus+ al facultății

Comisia de selecție de la facultate va analiza dosarele depuse și va decide statutul de admis, 
respins sau rezervă

Nu se acceptă schimbarea destinației ulterior selecției

Maxim 2 mobilități de predare/ an academic 



Dosarul de candidatură

• CV redactat în limba engleză, franceză sau în altă limbă de circulație
internațională;

• Teaching Agreement, completat cu obiectivele și activitățile propuse
pentru mobilitatea Erasmus+ de predare pentru care se candidează

• Scrisoare de invitație/Email de confirmare/Teaching Agreement semnat
de instituția gazdă unde se va desfășura mobilitatea (se acceptă o copie
scanată transmisă prin email), în care să fie menționată și perioada
mobilității;

• Document din care să reiasă relația contractuală cu UAIC.



Reguli

• Mobilitățile de predare se pot desfășura doar în universitățile și pe domeniile
cu care fiecare facultate a UAIC a semnat acorduri bilaterale Erasmus+ și
care prevăd acest tip de mobilități (STA).

• În cazul în care, din anumite motive, un cadru didactic nu mai poate
desfășura mobilitatea la instituția unde a fost selectat inițial, acesta poate
opta pentru modificarea universității de destinație prin obținerea unei noi
invitații / semnarea unui nou Teaching Agreement.

• Termen limită de desfășurare a mobilităților: 30 septembrie 2023.



Modalități de desfășurare a mobilităților
• Mobilități propriu-zise în format fizic (physical mobilities): implică deplasarea și prezența

fizică în țara instituției / organizației gazdă, indiferent dacă activitatea de predare se
desfășoară fizic sau online de acolo;

• Mobilități mixte (blended mobilities): presupun combinarea unei perioade de mobilitate în
format virtual (din țara de origine) și a unei perioade de mobilitate propriu-zisă în format
fizic (din țara gazdă);

• Mobilități virtuale (virtual mobilities): presupun desfășurarea de activități de predare în
format virtual din țara gazdă, prin utilizarea metodelor de studiu la distanță, a
instrumentelor digitale în format online etc.

*Mobilitățile virtuale se pot desfășura doar ca urmare a unor situații de forță majoră (anularea unei
mobilități în format fizic sau mixt) și nu beneficiază de finanțare din fondurile Programului
Erasmus+.



Finanțare

• Valoarea grantului individual pentru mobilități de
predare este de maximum 1000 de euro și se
compune din:

• subzistență pentru zilele de predare

• transport și/sau

• subzistență pentru zilele de călătorie

Nu este permisă dubla finanțare
(finanțarea concomitentă din fonduri 

Erasmus+ și alte fonduri europene)



Bareme

Sprijin individual

Țara gazdă Suma pe zi în EUR

Danemarca, Finlanda, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, 
Luxemburg, Norvegia, Suedia 180

Austria, Belgia, Cipru, Germania, Grecia, Franța, Italia, 
Malta, Olanda, Portugalia, Spania 160

Bulgaria, Cehia, Croația, Estonia, Letonia, Lituania, 
Macedonia de Nord, Polonia, România, Serbia, Slovacia, 

Slovenia, Turcia, Ungaria

140



Bareme

Sprijin pentru transport

Distanța de deplasare Transport standard – Suma Transport din categoria

„green travel” – Suma

Între 0 și 99 KM: 23 EUR per participant

Între 100 și 499 KM: 180 EUR per participant 210 EUR per participant

Între 500 și 1999 KM: 275 EUR per participant 320 EUR per participant

Între 2000 și 2999 KM: 360 EUR per participant 410 EUR per participant

Între 3000 și 3999 KM: 530 EUR per participant 610 EUR per participant



Exemple calcul grant

Istanbul 
University, 

Turcia

• Subzistență pentru zile de predare: 5 x 140 
euro= 700 euro

• Subzistență pentru zile de călătorie: 2 x 140 
euro= 280 euro

• Total: 980 euro

Université 
de Poitiers, 

Franța

• Transport: 360 euro

• Subzistență pentru zile de predare: 4 x 160 
euro= 640 euro

• Total: 1000 euro

Tampere 
University, 

Finlanda

• Subzistență pentru zile de predare: 4 x 180 
euro= 720 euro

• Transport: 275 euro

• Total: 995 euro



Ce urmează după selecție?

Completarea cererii de 
deplasare și depunerea 
acesteia la registratura 

universității

Aprobarea cererii de 
deplasare în ședință 

BECA

Emiterea ordinului de 
deplasare

Deschiderea unui cont 
bancar în euro

Redactarea și semnarea 
contractului financiar (+ asigurare 
medicală, pentru accidente, răspundere 

civilă față de terți)



Întoarcerea din mobilitate

Tichete de 
îmbarcare dus-

întors, bilete 
tren, autocar, 

bonuri 
combustibil

Raportul narativ
Declarația de 

evitare a dublei 
finanțări

Certificate of 
Stay datat, 
semnat și 

ștampilat de 
instituția gazdă



Vă mulțumim!


