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COMPETIȚIE GRANTURI PENTRU PREDARE ÎN STRĂINĂTATE PENTRU CADRELE 

DIDACTICE ALE UNIVERSITĂȚII „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA 

 

 

 În cadrul proiectului finanțat CNFIS-FDI-2021-0046 – Armonizarea și implementarea politicilor 

pentru internaționalizarea Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Centrul de relații internaționale 

finanțează 3 mobilități transfrontaliere (1 lună de mobilitate*3 persoane) pentru personalul didactic al 

UAB, pentru stagii de predare în universități de prestigiu din străinătate. 

 

 Metodologia pentru acordarea granturilor pentru predare, condițiile de participare precum și cererea de 

finanțare sunt disponibile pe site-ul www.uab.ro – secțiunea anunțuri, precum și pe pagina Centrului de relații 

internaționale relint.uab.ro – secțiunea Evenimente/Noutăți. Menționăm faptul că activitățile pot fi 

implementate, conform metodologiei de acordare a acestor granturi, în instituții de prestigiu în străinătate așa 

cum sunt ele definite în procedura operațională privind încheierea acordurilor bilaterale interinstituționale 

aprobată de către Senatul UAB în data de 26.05.2021. 

 

  

Calendarul competiției: 

✓ Lansare competiție: 19 iulie 2021; 

✓ Depunerea dosarelor de candidatură: 19.07.2021-10.09.2021, la Centrul de relații internaționale, sau 

online pe adresa cri@uab.ro; 

✓ Evaluarea dosarelor: 13.09.2021-14.09.2021; 

✓ Publicarea rezultatelor preliminare– granturi alocate și lista de rezervă: 15.09.2021; 

✓ Depunerea contestațiilor: 16.09.2021; 

✓ Evaluarea contestațiilor: 17.09.2021 

✓ Afișarea rezultatelor finale pe site-ul relint.uab.ro în data de 17.09.2021, ora 16; 

✓ Încheierea contractelor și acordarea granturilor se vor efectua cu maxim 15 zile înainte de începerea 

activităților finanțate; 

✓ Granturile nealocate pot fi acordate candidaților care își exprimă opțiunea de a implementa 2 sau 3 luni 

de mobilitate sau , în ordine descrescătoare, participanților care se regăsesc pe lista de rezervă; 

✓ Implementarea proiectelor 20 septembrie – 17 decembrie 2021. 
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