Selecţie mobilităţi de formare pentru personalul administrativ din FCRP
2019/2020
Personalul administrativ din cadrul Facultății de Comunicare și Relații Publice este
invitat să aplice pentru mobilități de formare în cadrul programului Erasmus+ în anul
academic 2019/2020.
Dosarul trebuie să conţină
 Programul mobilităţii (Anexa 1). Programul trebuie completat în limba engleză, excepție
făcând situația în care mobilitatea are loc în limba franceză
 Cerere către Decan (Anexa 2)
 Invitaţie din partea universităţii partenere (personalul administrativ interesat trebuie să
ia legătura cu universitatea parteneră pentru a obţine această invitaţie; datele de contact pot
fi obţinute de la Biroul Erasmus+ FCRP).
Durata mobilităţii de formare
până la 7 zile
Finanţarea mobilităţii
Pentru mobilitățile de formare în cadrul programului Erasmus+ se decontează:
- Transport: sumă forfetară, calculată în funcție de distanță, cu ajutorul unui calculator
electronic pus la dispoziție de Comisia Europeană. În funcție de numărul de kilometri, se alocă
o sumă forfetară.
- Subzistenţă: acordată pentru fiecare zi, suma depinde de țara unde are loc mobilitatea.
Nu se decontează alte cheltuieli (asigurare de sănătate, transport local, diurnă etc).
Selecţia
Ongoing selection până la terminarea fondurilor.
Selecția se va face în funcție de analiza dosarului.
Depunerea dosarului la Biroul de relații internaționale (323) / Biroul Erasmus+ FCRP (322)
între orele 11:00-17:00. Au prioritate persoanele care nu au beneficiat de o mobilitate
Erasmus+ în anul academic anterior.
Dosarul se va depune cu 30 de zile înainte de începerea mobilității.
Rezultatele selecției se vor anunța pe e-mail participanţilor la selecţie.
Personalul administrativ din FCRP este încurajat să aplice pentru o mobilitate de
formare în cadrul Canakkale Onsekiz Mart Universitesi, Turcia.
Listă universităţi partenere pentru mobilităţi STT - Formare
1. Universidad Miguel Hernández de Elche, Spania, domeniu: Political Sciences sau
Communication and Public Relations, www.umh.es
2. Universidad de A Coruña, Spania, domeniu: Media and Communication, www.udc.es/
3. Universitat Oberta de Catalunya, Spania, domeniu: Communication,
www.uoc.edu/portal/en/index.html
4. Università degli studi di Bari Aldo Moro, Italia, domeniu: Journalism and Information,
www.uniba.it/ricerca/dipartimenti
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5. Sakarya University, Turcia, domeniu: Communication and Information Sciences,
www.sakarya.edu.tr/en
6. Canakkale Onsekiz Mart Universitesi, Turcia, domeniu: Communication,
www.comu.edu.tr/english/
7. College of Management "Edukacja", Polonia, domeniu: Communication,
www.wroclaw.edukacja.wroc.pl
8. Klaipedos Universitetas, Lituania, domeniu: Business and administration, www.ku.lt/en/
9. Vilnius Gediminas Technical University, Lituania, domeniu: Social sciences, journalism and
information sau Marketing and advertising, www.vgtu.lt/index.php?lang=2
10. New Bulgarian University, Bulgaria, domeniu: PR, Publicity and Advertising,
www.nbu.bg/index.php?l=994
11. The D. A. Tsenov Academy of Economics, Bulgaria, domeniu: PR, Publicity and Advertising,
www.uni-svishtov.bg/
12. Universidade Autonoma de Lisboa, Portugalia, domeniu: Communication studies,
www.autonoma.pt/pt/?det=15917&section=Erasmus_English_Version&title=InternationalOffice&id=3180&mid=&mid=565
13. Vrije Universiteit Brussel, Belgia, domeniul Political science, www.vub.ac.be/en/
14. Universite de Bordeaux, Franta, domeniu: Communication studies, www.u-bordeaux.fr/
15. ISIT (Institut de Management et de Communication interculturels), domeniu:
Communication, https://www.isitinternational.com/
16. Sup de Pub, School of Communication, Franța, domeniu : Communication studies,
https://www.supdepub.com/en/.
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