ANUNT 1 SELECTIE GRUP TINTA – CADRE DIDACTICE FIMIM SI FMI
„ANTREPRENORIAT COMPETENT ÎN RÂNDUL TINERILOR – ÎNVĂȚĂMÂNT
INOVATIV PENTRU VIITOR – ACTIV” POCU/379/6/21/124635
UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANTA (P5)

Anunț selecție grup țintă proiect ACTIV (20 cadre didactice universitare).
Beneficiile apartenenței la grupul țintă: perfecționarea profesională specializată pentru
personalul didactic inclus în grupul țintă în vederea îmbunătățirii nivelului de competențe profesionale
antreprenoriale (participarea la cursuri in domeniul antreprenorial – 56 ore si in cadrul unui program
schimb experienta in institutii ale UE cu profil similar), contribuind la imbunatatirea nivelului lor de
competente didactice, cu efecte pozitive asupra capacitatii lor de a preda pentru lumea de maine, in
special in domeniul antreprenorial.
Dosarul de candidatură va conține cel puțin următoarele documente:
• copie CI (GT trebuie să aibă domiciliul sau reședința într-o regiune mai puțin dezvoltată a României
– SE, SM, NV);
• adeverință de angajat într-una din instituțiile din învățământul superior localizate în regiunile SE,
SM, NV, NE partenere în proiect;
• copie după certificatul de căsătorie(dacă e cazul);
• cerere de înscriere pușă la dispoziție și pe site-ul partenerilor, a.î. orice persoană interesată să aibă
acces la ea;
• CV la zi;
• alte documente care demonstrează eligibilitatea la GT (după caz).
Depunerea dosarelor se face online pe adresa andreigurau@yahoo.com . Persoane de contact:
Gurau Marian Andrei 0727/804893 (expert grup țintă) si Melnic Lucia (coordonator partener P5).
Criteriile de selecție pentru GT:
• experienta in dezvoltarea de programe de studii universitare (pentru cadre didactice);
• specializarile la care predau să fie in corelatie directa cu domeniile de studii ale studentilor domenii identificate prin SNC si SNCDI (pentru cadre didactice)
• disponibilitatea și angajamentul de participare la activitățile proiectului;
• evitarea dublei finanțări pentru activitățile din cadrul proiectului;
• principiul „primul venit primul servit”, avȃnd totuși în vedere că va fi acordată prioritate
studenților care provin din grupuri vulnerabile.
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