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 FACULTATEA DE LITERE 
 

SELECȚIE MOBILITĂȚI ERASMUS+ 

PENTRU PERSONALUL DIDACTIC ȘI NEDIDACTIC 

ANUL UNIVERSITAR 2021-2022 

 
Având în vedere faptul că mobilitățile ERASMUS+ au fost afectate de pandemia COVID-

19, Facultatea de Litere organizează o selecție specială pentru mobilități de predare și instruire 

aferente anilor academici 2019-2020 și 2020-2021. Astfel, conform deciziei transmise de 

Prorectoratul Relații Internaționale și Imagine Academică, a fost extinsă la 36 de luni perioada 

de desfășurare a activităților prevăzute în contractul de finanțare pentru anii 2019-2020 și 2020-

2021, iar alocarea granturilor se va face în felul următor: 

 

- Pentru anul academic 2019-2020, mobilitățile vor fi efectuate până la data de 

31.05.2022: Cadrele didactice și personalul administrativ selectat pot efectua cel mult 

trei mobilități de predare sau instruire primind un grant UE de subzistență pentru un 

minim de 2 zile de activitate și un maxim de: 5 zile de activitate pentru țările gazdă cu 

suma pe zi de 160 euro sau 180 euro; 6 zile de mobilitate pentru țările gazdă cu suma pe 

zi de 140 de euro. 

 

- Pentru anul academic 2020-2021, mobilitățile vor fi efectuate până la data de 

31.05.2023: Cadrele didactice și personalul administrativ selectat pot efectua cel mult 

trei mobilități de predare sau instruire primind un grant UE de subzistență pentru un 

minim de 2 zile de activitate și un maxim de: 5 zile de activitate pentru țările gazdă cu 

suma pe zi de 160 euro sau 180 euro; 6 zile de mobilitate pentru țările gazdă cu suma pe 

zi de 140 de euro. 

 

Selecția se va desfășura conform următorului calendar: 

 

20.02.2022 – termen limită pentru primirea online a dosarelor de candidatură pe adresa   

prodecanului responsabil cu relațiile internaționale si activitatea studenților, lect. 

univ. dr. Sorin Cazacu - sorin.cazacu@edu.ucv.ro 

21.02.2022 – evaluarea aplicațiilor și repartizarea granturilor 

 
CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ 
 

- Formularul de aplicație (numele universității gazdă și codul Erasmus, obiectivele mobilității, 

justificarea mobilității, participări anterioare în Programul Erasmus) - anexa 1;  

- Curriculum vitae redactat în limba engleză;  

 

CONDIȚII DE PARTICIPARE 

 

- La selecție pot participa angajații cu contract de muncă semnat cu Universitatea din Craiova.  

- Dosarul de candidatură va fi transmis online în termenul stabilit.  

 

Toate dosarele de candidatură depuse vor fi înregistrate și vor primi un punctaj. Se va acorda 

prioritate personalului care pleacă pentru prima dată în cadrul Programului Erasmus+ (punctaj 

bonus la dosarul de candidatură).  

 
Prodecan cu relațiile internaționale si activitatea studenților, 

Lect.univ.dr. Sorin Cazacu 

sorin.cazacu@edu.ucv.ro 
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