
Granturi SEE

Proiect 18-MOB-0043

Mobilități pentru personalul didactic, didactic auxiliar și

nedidactic din UPT



► Cadrele didactice și personalul administrativ din UPT pot efectua mobilități de predare și/sau formare în

instituțiile partenere din Norvegia sau Islanda.

► Pot fi selectate pentru mobilități doar persoane care activează în domeniile prevăzute în acorduri.

► O persoană poate beneficia de o singură mobilitate SEE de predare și de o singură mobilitate SEE de formare

în perioada 2014-2021.

► Granturile SEE pentru predare și formare sunt în valoare de 250 EUR/zi (1250 EUR/săptămână, 2200 EUR/2 

săptămâni). Pot fi alocate suplimentar costuri de subzistență pentru maxim 2 zile de transport (una înainte și

alta după finalizarea vizitei).

► La această sumă se adaugă o contribuție pentru costurile de transport internațional în funcție de distanța

dintre universitatea de origine și universitatea gazdă după cum urmează:

► 275 EUR pentru N STAVANG09

► 275 EUR pentru Moderno AS

► 360 EUR pentru N MOLDE01

► 360 EUR pentru N TRONDHE01

► 530 EUR pentru IS REYKJAV05



Locuri disponibile: mobilități de predare
Tara de 

destinatie
Cod Erasmus

Numele institutiei partenere Coordonator in

UPT

Number 

de 

mobilitati

Zile 

activitate

Zile 

transport*
Domeniu de activitate

ISLANDA IS REYKJAV05 Reykjavik University Rares HALBAC 1 5 2

0521 - Environmental Sciences

0788 - Rural Development

0712 - Environmental Protection 

Technology

NORVEGIA N STAVANG09
Norwegian University College of Agriculture and 

Rural Development
Rares HALBAC 1 5 2

0521 - Environmental Sciences

0788 - Rural Development

081 - Agriculture

NORVEGIA N TRONDHE01 Norwegian University of Science and Technology Liviu MARSAVINA 1 5 2
0715 - Mechanics and Metal 

Trades

NORVEGIA N TRONDHE01 Norwegian University of Science and Technology Liviu MARSAVINA 1 5 2
0732 - Building and Civil 

Engineering

NORVEGIA N TRONDHE01 Norwegian University of Science and Technology Radu VASIU 1 5 2
061 - Information and 

Communication Technologies

NORVEGIA N MOLDE01
Molde University College - Specialized University in 

Logistics
Marian MOCAN 1 5 2 041 - Business and administration

* Travel days - zilele de transport trebuie justificate cu documente de transport (ex.: bonuri de benzina, bilete de tren, boarding pass-uri etc.); zilele de transport NU trebuie sa se 

suprapuna cu zilele de activitate



Locuri disponibile: mobilități de formare

* Travel days - zilele de transport trebuie justificate cu documente de transport (ex.: bonuri de benzina, bilete de tren, boarding pass-uri etc.); zilele de transport NU trebuie sa se 

suprapuna cu zilele de activitate

Tara de 

destinatie
Cod Erasmus

Numele institutiei partenere Coordonator in 

UPT

Numar de

mobilitati

Zile 

activitate

Zile 

transport*
Sector economic (doar ptr. STT)

NORWAY N STAVANG09
Norwegian University College of Agriculture and Rural 

Development
Rares HALBAC 1 5 2

M - Professional, scientific and technical 

activities

NORWAY N TRONDHE01 Norwegian University of Science and Technology
Liviu MARSAVINA 

/ Radu VASIU
2 5 2

M - Professional, scientific and technical 

activities

NORWAY N MOLDE01
Molde University College - Specialized University in 

Logistics
Marian MOCAN 1 5 2 041 - Business and administration



Dosarul de candidatură şi criteriile de 

selecţie
► Dosarul de candidatură: Formular de candidatură

Formularul se va depune la Departamentul Relaţii Internaționale (Rectorat, birou 107, persoană de 

contact Diana BALȘ-DIACONESCU) în timpul programului de lucru cu publicul: luni, marți, miercuri, joi –

12:00-15:00, vineri 11:00-13:00. Eventualele întrebări se pot transmite pe e-mail la see-

ESAYEP@upt.ro.

► Criteriile de selecție: 

► Motivația profesională

► Activitatea pe plan internațional

► Impactul anticipat al mobilității

Dosarele de candidatură sunt analizate de o comisie unică de selecție. Selecția se realizează pe fiecare

acord bilateral în parte.

Pentru acest proiect, este obligatoriu să se includă cel puțin una dintre următoarele: dezvoltarea

curriculumului, îmbunătățirea abilităților pedagogice, crearea unui nou curs sau capitol în cadrul cursurilor

existente.

http://www.upt.ro/img/file/SEE/1920/OUT_STASTT_1920_FormCand.doc
mailto:see-ESAYEP@upt.ro


Vă mulțumim pentru atenție!

Informații suplimentare pe pagina proiectului:

http://www.upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari-

Internationale_Mobilitati-SEE-2019-2020-(proiect-18-MOB-0043)-_137_ro.html

Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021.  Conținutul acestuia 

nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului  Național de Contact sau a Oficiului 

Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile  exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a

autorului/autorilor.


