2014
Mobilități în învățământul universitar
Arhiva de documente și informații utile
Contract
Anexele contractului Erasmus+, Mobilitati în domeniul universitar
(Actiunea Cheie 1) pentru anul academic 2014-2015 între ANPCDEFP și instituțiile
beneficiare:
• Condiții generale
• Anexa III – Reguli financiare și contractuale (Exemple de calcul ale granturilor
beneficiarilor finali - SMS, SMP, STA, STT). Calculator de granturi pentru mobilități
studențești.
• Anexa IV - Modelele de documente pentru contractare care vor fi folosite între
beneficiar și participanti
• Modul de alocare a fondurilor Erasmus+ pentru proiectele de mobilitate în
învățământul superior (Acțiunea Cheie 1) pe instituții pentru anul universitar 2014/15
NOTĂ. Contractul cadru este personalizat și va fi trimis prin e-mail către fiecare
instituție beneficiară!
Formular raport intermediar pentru proiecte de mobilitate in domeniul universitar
Model raport individual pentru participanți la mobilități pentru învățământ
superior::
- student pentru mobilitate academică
- student pentru mobilitate tip plasament
- personal universitar
Access MobilityTool+
Ghid de utilizare pentru beneficiari MobilityTool+
Dicționar MobilityTool+

Online linguistic support (pentru mobilități mai lungi de 2 luni) și Ghid de utilizare
a OLS
Formulare notificare transfer

Documente selecție și candidatură
Rezultate selectie proiecte de mobilitate in domeniul universitar 2014-2015
Lista candidaturilor pentru mobilități universitare la termenul 24 martie
2014.
Ghidul Programului
- în limba engleză (paginile 35 - 46, 209 - 214)
- în limba română (paginile 35 - 48, 218 - 223)
Apelul Național la Propuneri de Proiecte 2014
Apelul Național la Propuneri de Proiecte 2014 - Anexa pentru Proiecte de mobilitate
Informații cu privire la obținerea Codului PIC și etapele unui proiect.
Informații cu priivire la elementele de identitate vizuală ale programului
Erasmus+.
Formularul de candidatură
Formularul se descarcă și se dezarhivează în calculator. Se deschide și se completează cu
Adobe Reader (minim versiunea 10 - se poate descarca gratuit de AICI).
Calculator automat pentru distanțe
Alte documente utile:
Ghid de completare a formularelor de candidatură
Model pentru "Scrisoarea de mandat"
Brosura Erasmus+ - What's in it for higher education
Atenție! Candidatura se face doar de către instituție. Citiți cu atenție Ghidul
Programului și Apelul Național la Propuneri de Proiecte înainte de a completa
formularul de candidatură.

Studenții se vor adresa direct către Biroul pentru Programe Comunitare din
universitatea la care sunt înscriși.

