
Anexa A
Granturi de mobilitate pentru personal didactic universitar

Prezentare general  a stagiilor de predare de scurt  durată ă ă

Misiunile  de  predare  TS  (Teaching  Staff)  pot  viza,  pe  lâng  activitatea  didactic  propriu-zis  obligatorie,ă ă ă
urm toarele obiective:ă

� introducerea în programele de studii a unor noi cursuri i/sau actualizarea celor existente ;ş  
� s  permit  studen ilor care nu au avut sau nu vor avea posibilitatea particip rii  la un stagiu de mobilitateă ă ţ ă

ERASMUS  s  beneficieze  de  experien a,  cuno tin ele  i  expertiza  unui  cadru  didactic  din  alt  ară ţ ş ţ ş ă ţ ă
european ;ă  

� s  contribuie la consolidarea cooper rii  între universit i  atât din punct de vedere al mobilit ilor cât i ală ă ăţ ăţ ş
dezvolt rii curriculei;ă  

� s  promoveze schimbul de experien a în ce prive te metodologia de predare.ă ţ ş  
Stagiul de predare poate dura de la 1 s pt mâna (sau 8 ore de curs) pân  la 6 luni. ă ă ă
În  timpul  stagiilor  de  predare  cadrele  didactice  pot  discuta  m surile  luate  de  îmbun t irea  schimburiloră ă ăţ

reciproce de studen i i personal didactic universitar sau introducerea de noi parteneri in Contractul Institu ional alţ ş ţ
universit ii. ăţ

Cadrele  didactice  pot  participa  de asemenea  la  elaborarea  i  implementarea  unor  programe  de  dezvoltareş
curricular  (proiecte tip PROG), la Programe Intensive sau la Re ele Tematice.ă ţ

Un cadru didactic poate efectua mai multe stagii TS chiar i la institu ii diferite. De asemenea un stagiu TS poateş ţ
fi împ r it în dou  par i. Împ r irea este acceptabil  atâta vreme cât durata minim  este respectat  pentru fiecare dină ţ ă ţ ă ţ ă ă ă
sub-diviziuni (1 s pt mâna sau 8 ore de curs).ă ă

Reguli generale de eligibilitate

Finan area acordat  de  c tre  Comisia  Europeana prin  intermediul  contractului dintre  universitate  i  Agen iaţ ă ă ş ţ
Na ionala SOCRATES, va fi utilizat  pentru implementarea programului SOCRATES, ERASMUS Ac iunea 2, cuţ ă ţ
respectarea urm toarelor condi ii: ă ţ
� Mobilitatea cadrelor didactice trebuie s  se realizeze c tre sau dinspre institu ii  partenere eligibile, din alte riă ă ţ ţă

decât cea a Beneficiarului; 
� În cadrul Programului SOCRATES/ERASMUS sunt permise urm toarele tipuri de fluxuri de mobilit i:ă ăţ  

- între dou  state membre UE;ă  
- între o “ ar  asociat ” la programul Socrates i un stat membru UE;ţ ă ă ş  
Mobilit ile între dou  state ambele cu statut de asociat la UE nu sunt eligibile. ăţ ă

� Institu iile implicate în schimbul de personal didactic universitar trebuie s  fi încheiat în prealabil un acordţ ă
bilateral cu fiecare dintre institu iile partenere, care s  specifice atât num rul cadrelor didactice care se vorţ ă ă
deplasa, cât i num rul cadrelor didactice care vor fi primite, pe durata anului universitar vizat;ş ă  

� Institu iile implicate în schimbul de personal didactic universitar trebuie s  cad  de acord, cu fiecare cadruţ ă ă
didactic  în parte,  asupra  unui program  de predare  bine determinat,  înainte  de plecarea în  str in tate  aă ă
acestuia. La sfâr itul fiec rei perioade de predare, institu ia gazd  trebuie s  furnizeze cadrului didactic iş ă ţ ă ă ş
institu iei sale de origine un certificat care s  ateste ca programul convenit a fost realizat; ţ ă

� În cazul în care  cadrul didactic nu a realizat  integral programul stabilit, el  este obligat s  ramburseze înă
totalitate  fondurile  primite  ca  burs  de mobilitate  ERASMUS.  Cazurile  de  for  major  vor  fi  aduse laă ţă ă
cuno tin a Universit ii, care le va analiza i le va supune aprob rii A.N.S.;ş ţ ăţ ş ă  

� Condi iile  de  acordare  a  granturilor  nu  prev d  plata  unor  taxe  legate  de desf urarea  programului  deţ ă ăş
mobilit i  c tre  institu ia  gazd . Universitatea  gazd  poate  solicita  totu i  beneficiarului  plata  unei  sumeăţ ă ţ ă ă ş
pentru acoperirea unor anumitor costuri cum sunt cele pentru asigurarea de s n tate, utilizarea de materialeă ă
i  facilit i  diverse  (fotocopiere,  produse  de laborator  etc.)  în  condi ii  identice  celor  aplicate  cadrelorş ăţ ţ

didactice locale. 
� Cadrul didactic  beneficiar al grantului de  mobilitate  TS trebuie sa  fie  angajat permanent al institu iei deţ

origine; 



� Grantul acordat cadrului didactic  nu urm re te  s  acopere în totalitate  costurile de deplasare, subzisten ,ă ş ă ţă
etc. la universitatea partener , ci doar o parte a acestora.ă  


