2016
Mobilități în învățământul universitar
Arhiva de documente și informații utile
Buget și termen limită 2016
Bugetul în România alocat în 2016 pentru proiecte de mobilitate în domeniul universitar
este de 25.938.095 euro (din care 1.490.014 euro pentru personal universitar și
19.908.303 euro pentru studenți la care se mai adaugă 4.539.778 euro pentru mobilități
cu țările partenere). Mai multe detalii în ceea ce priveşte bugetul pentru toate acţiunile
şi sectoarele sunt disponibile în secțiunea Buget 2016.
Termenul limită pentru depunerea online a formularului de candidatură în anul 2016
este 2 februarie, ora 13.00 (ora României). Mai multe detalii cu privire la toate
termenele limită (atât pentru acţiuni finanţate la nivel naţional dar şi pentru cele
centralizate) găsiţi în secțiunea Termene limită 2016.
Ghid de implementare pentru Instituțiile de Învățământ SuperiorMobilități cu țările programului

Contract
Anexele contractului Erasmus+, Mobilitati în domeniul universitar între
ţările programului (Actiunea Cheie 1) pentru anul academic 2016-2017 între
ANPCDEFP și instituțiile beneficiare:
•

Condiţii generale

•

Anexa III – Reguli financiare și contractuale

•

Anexa IV – Bareme aplicabile pentru contribuţiile la costurile pe număr de unităţi

•

Anexa V- Modelele de documente pentru contractare care vor fi folosite între beneficiar
și participanţi
NOTĂ. Contractul cadru este personalizat și va fi trimis prin e-mail către fiecare
instituție beneficiară!
Formulare pentru rapoartele intermediare ale proiectelor de mobilitate
pentru învățământul universitar 2016-2017:
Formular raport intermediar pentru proiecte de mobilitate in domeniul universitar intre
tarile programului (KA103)
Formular raport intermediar pentru proiecte de mobilitate in domeniul universitar cu
tari partenere (KA107)
Formular notificare transfer pentru mobilitati în domeniul universitar între ţările
programului (KA103)
Anexele contractului Erasmus+, Mobilități în domeniul universitar între
ţările programului și țările partenere (Acțiunea Cheie 1) pentru anul academic
2016-2017 între ANPCDEFP și instituțiile beneficiare:

•

Condiţii generale

•

Anexa III – Reguli financiare și contractuale

•

Anexa IV - Bareme aplicabile pentru contribuţiile la costurile pe număr de unităţi

•

Anexa V - Modelele de documente pentru contractare care vor fi folosite între beneficiar
și participanți
NOTĂ. Contractul cadru este personalizat și va fi trimis prin e-mail către fiecare
instituție beneficiară!

Documente selecție și candidatură
Rezultate selecţie pentru proiecte de mobilitate în domeniul universitar pentru anul
academic 2016-2017:
- între ţările programului (publicat pe 29.03.2016)
- cu ţările partenere: runda 2 februarie (publicat pe 02.06.2016), runda 15
septembrie (publicat pe 09.12.2016)

Lista candidaturilor primite la termenul de 15 septembrie 2016 pentru mobilități în
domeniul universitar (publicat pe 19.09.2016)
Lista candidaturilor primite la termenul de 2 februarie 2016 pentru mobilități în
domeniul universitar (publicat pe 05.02.2016)
Ghidul programului Erasmus+:
- engleză (secţiunile cele mai relevante pentru mobilitate universitară sunt disponibile
la paginile 34 - 39, 254 - 258)
- română
Corrigendum la Ghidul programului Erasmus+ (15.12.2015)
Apelul național la propuneri de proiecte Erasmus+
Formular de candidatură:
- Proiecte de mobilitate pentru învăţământ superior cu ţările programului
- Proiecte de mobilitate pentru învăţământ superior cu ţările partenere - termen 2
februarie 2016
- Proiecte de mobilitate pentru învățământul universitar cu țări partenere - termen 15
septembrie 2016
Scrisoarea de mandat 2016
Vezi şi secţiunea Documente
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.

