Prezentare Burse SEE
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•

Statele Donatoare
Norvegia,Islanda,Liechtenstein (EEA
p ț EEA ((European
p
countries)) sau spațiul
Economic Area)
• Spațiul Economic European (SEE,
European Economic Area) a luat ființă la
data de 1 ianuarie 1994 în urma
acordului [1] semnat la data de 2 mai
1992 între statele participante la
Asociația Europeană a Liberului Schimb
(AELS) și statele membre UE. Acest
acord pune bazele unei piețe unice
guvernate de aceleași reguli de bazǎ ce
au ca scop să permită mărfurilor,
serviciilor, capitalului și persoanelor să
circule liber în cadrul SEE, într‐un mediu
deschis și competitiv, un concept
cunoscut drept cele patru libertăți.
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Mecanism SEE:
•Stat
Stat Beneficiar România: mobilitåţi SEE şi
proiecte de cooperare;
• Perioada de derulare 17.06.2013-30.04.2017
17 06 2013 30 04 2017
• Buget total alocat : 4 444 444 Euro
• Rezultate aşteptate: Creşterea numårului de
mobilitati între RO şi NO/IS/LI (în ambele
direcţii!!!)
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Avantaje şi cerințe studenți:
•Un student poate efectua o perioadå de studii sau plasament de la 3 pânå la 12 luni (în cadrul
aceluiaşi an academic (minimum trei luni);
•Mobilitatea studenților pentru studii se realizeazå în cadrul unor “acorduri interinstituționale”
încheiate în prealabil între UPB şi instituția gazdå.
gazdå Obligatoriu ambele instituții trebuie så
deținå o Cartå Universitarå Erasmus+ aprobatå de Comisia Europeanå;
•“Plasament” este o altå denumire pentru “stagiu de formare” sau “practicå”. Recomand
plasament studenților care au de efectuat stagii de practicå. Pentru plasamente studențeşti
organizațiile gazdå pot fi întreprinderi, centre de formare, centre de cercetare sau alte
organizații inclusiv instituții de învåțåmânt superior din spațiul EEA (Norvegia, Islanda,
Lichenstein);
•Studentul transmite Profesorului din UPB o scrisoare (un mesaj) de intenție de a participa la o
selecție de studenți în vederea câştigårii unei mobilitåți SEE. Data selecției este afişatå pe site‐ul
facultåți. Pentru Automaticå existå urmåtorul site: http://acs.pub.ro/parteneriate/relatii‐
internationale. Studenții vor fi selectați în UPB printr‐un proces clar şi transparent. Studenții pot
fi studenți licențå, masterat sau doctorat. Aceştia vor fi considerați “beneficiari de fonduri SEE”
şi echivalenți cu studenții Erasmus+;
•O cerințå studentul trebuie så cunoascå bine limba Englezå sau limba țåri în care pleacå cum ar
fi norvegiana,
norvegiana islandeza sau limba oficialå a statului Lichenstein;
•Pentru trei luni se cer minim 30 credite ECTS;
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Cerințe obligatorii pentru studenții care participå la mobilitate :

ÎÎnainte
i
d plecare,
de
l
studenții
d ii SEE semneazåå un contract pentru studii
dii
sau plasament care include urmåtoarele documente:
• Un “acord
acord de studiu
studiu”/”acord
/ acord de formare
formare” ce conține programul de
studiu/programul plasamentului; acest acord trebuie aprobat şi
semnat de UPB şi de instituția gazdå şi de cåtre student;
• La terminarea stagiului
l instituția gazdå
då pune la
l dispoziție
d
o foaie
f
matricolå prin care se confirmå cå programul convenit s‐a încheiat
precum şşi rezultatele obținute;
p
ț
;
• UPB trebuie så recunoscå pe deplin perioada petrecutå în
stråinåtate conform contractului de studiu/de plasament prin
recunoaşterea
t
creditelor
dit l
t
transferabile
f bil
ECTS Perioada
ECTS.
P i d
d
de
mobilitate SEE trebuie incluså în Suplimentul la Diplomå (Diploma
Supplement);
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Trebuie ştiut:
‐Studenții SEE sunt scutiți de plata taxelor de şcolarizare,
şcolarizare înscriere,
înscriere
examen şi acces la laboratoare şi la bibliotecå în instituția gazdå. Pe
perioada studiilor/plasamentului SEE în stråinåtate, studenții
trebuie så primeascå în continuare orice burså sau împrumut de
care beneficiau în UPB;
‐Pentru studenții de etnie rromå sau cu dizabilitåți pot solicita un
grantt specific
ifi pentru
t o perioadå
i då de
d mobilitate
bilit t determinatå;
d t
i tå
‐Pentru Norvegia, pentru studenți înscrierea se face în luna
Septembrie a fiecårui an academic;
‐Pentru studenții care pleacå vara existå şcoli de varå şi deci se pot
obține creditele necesare (şi cerute) ECTS;
‐În Islanda nu existå cåmine studențeşti.
studențeşti Deci atenție la cazare;
‐Un sfat colegial în acordul interinstituțional så prindeți cît mai mulți
colegi din catedrå;
‐Prindeți în acordul interinstituțional cît mai mulți studeți atât pe SMS
cît şi pe SMP.
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Modele de acorduri interinstituționale
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UiO

Universitåți partenere:
NTNU

Reykjavik University
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Măsuri finanţate

Măsura I: Vizite pregatitoare

Reprezinta mobilitatea transnationala a personalului unei
universitati din RO catre o alta universitate sau întreprindere
din NO,, IS sau LI ((sau reciproc),
p ), cu scopul
p de a p
pune bazele
unei viitoare cooperari si a depune o candidatura in cadrul
Masurilor II,III sau IV; candidatura se depune de catre
universitate!

Durata: 5 zile lucrătoare (maxim)

Nivelul Grantului:
- transport si asigurare medicala (500 Eur-forfetar)
- subzistenta ( 250 Eur/zi-forfetar) este lump sum;
Termen limita: rolling, cu min 6 saptamani inainte de plecare
( maii tarziu
(nu
t i de
d 30.06.2015)
30 06 2015)
Finantare: 80%+20%
9

Må i finanţate
Måsuri
fi
ţ t
Măsura a II-a: Proiecte de mobilitate pentru
studenti si personalul din IS
A. Mobilitatea
bl
studentilor
d
l (studii
( d si/sau
/
plasament)
l
)
Durata: 3-12 luni
Nivelul grantului:
- transport si asigurare medicala (500 Eur-forfetar)
Eur forfetar)
-subzistentă (1200 Eur/luna-forfetar RO
NO/IS/LI) –studiu
-subzistentă (1100 Eur/lună-forfetar RO
NO/IS/LI)plasament
( 700 Eur/luna-forfetar NO/IS/LI
RO)
Termen limită: 27.03. 2015
Finantare: 80%+20%
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Måsuri finanţate
ţ
Masura a II-a: Proiecte de mobilitate pentru studenti si personalul din IS
B. Mobilitatea personalului universitar
Durata: Max. 2 săptamani - predare
Max. 1 săptămână – participarea la seminare, formare, conferinte,
job shadowing, etc.
Nivelul Grantului:
- transport
t
t sii asigurare
i
medicala
di l (500 Eur-forfetar)
E f f t )
- subzistenta :
(250 Eur/zi, 1250 Eur/sapt., 2200 Eur/2 sapt. -forfetar RO → NO/IS/LI)
(150 Eur/zi,
Eur/zi 750 Eur/sapt.,
Eur/sapt 1250 Eur/2 sapt.
sapt -forfetar NO/IS/LI→ RO)
Termene limita: Idem
Finantare: 80%+20%
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Måsuri finanţate
Måsura a III-a: Proiecte de cooperare instituţionalå
a. Programe Intensive (dupa modelul Erasmus);
b Proiecte de cooperare intre facultati (care sa includa schimb de
b.
studenti, schimb de profesori, dezvoltare de curriculum comun,
scoli de vara si creare de programe comune)
c Dezvoltare de module comune (cu scopul de a oferi programe de
c.
studii comune intr-o etapa ulterioara; modulele dezvoltate
trebuie sa aiba cel putin 30 de credite ECTS)
d Dezvoltarea/pregatirea unor noi metode si instrumente de
d.
predare
e. Dezvoltarea de programe de studii in EN (sau “joint programmes
” care duc la diploma comuna) ;
f. Dezvolt. de noi metode si tehnici de predare (cu prioritate cele ICT)
g. Cooperare intre universitati si intreprinderi
h Conferinte,
h.
Conferinte seminarii,
seminarii publicatii comune
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Måsuri finanţate
Måsura a III-a: Proiecte de cooperare instituţionalå

Costuri Eligibile:
- Transport şi asigurare medicalå : forfetar
- Subzistenţå :barem de costuri unitare
- Costuri de organizare
g
((seminare,, conferinţe,
ţ , etc.):
) costuri reale
- Costuri de staff: barem de costuri unitare/zi de muncå în proiect
(max. 40% din totalul costurilor proiectului)
- Costuri de pregåtire şi producere de materiale: costuri reale
- Cumpårare de echipamente pentru predare: costuri reale (max. 20%
din totalul costurilor proiectului)
- Pentru proiecte de cooperare: min. 3 institutii din min. 2 tari (una
din SD);
- Co-finantare 10% la proiectele de cooperare;
Finantare: 80%+20% sau (40%+40%+20% pentru finanţåri >50.000 €
Termen limitå: 27.03.2015)
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Selectie
1(2) Apeluri
A l i la
l Propuneri
P
i
Ianuarie ‘15

2016

Mobilitati

1.081.000 Euro

?

Proiecte de
Cooperare

275.000 Euro

?

Termene
li it
limita

27.03.2015

?

Afisarea
rezultatelor

15.05.15 (mob)
31.05.15 (proj.)

?

Linkuri utile:
http://siu.no/eng/Front‐Page/EEA‐
Partner‐search
Rezultate în UPB:
‐2 studenți din UPB au efectuat
mobilitate la NTNU;
‐1 student din UPB a efectuat
mobilitate
bilit t la
l University
U i
it off Reykyavik;
R k ik
‐1 studentå din UPB plecatå la
University of Oslo (6 luni‐în prezent);
‐1 student de la NTNU la Fac de
Automaticå şi Calculatoare (5 luni‐în
present), pentru lucrare de diplomå
master;
‐trei
trei cadre didactice din UPB au
efectuat stagii de predare la NTNU
Norvegia;
‐1 cadru didactic de la NTNU a efectuat
stagiu de predare în UPB.
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Rezultate pânå în prezent la nivel naţional
-51 de acorduri in urma apelului
p
din 2013 dintre care 33 noi
-56 studenti outgoing -> 219 luni
-58 cadre didactice si nedidactice outgoing -> 353 zile
-2
2 studenti incoming ->
> 10 luni
-15 cadre didactice si nedidactice incoming -> 90 zile
-Absorbtia fondurilor 2013-2014 (mobilitati) – 63%
-14 vizite pregatitoare
-8 ((2+6)) p
proiecte de cooperare
p
inter-institutionala
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Coordonator instituțional:
Pentru informații şi depunere
aplicații
li ții
Mihaela Aurora PANĂ

U i
Universitatea
it t POLITEHNICA di
din Bucureşti
B
ti
Rectorat (în cadrul D.M.A.C.S.)
Sala R 404 (lângå biroul Erasmus +), et:4
Telefon: 021 4029917
E‐mail: mobilitåți‐see@upb.ro
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