
Invitații pentru studenți & profesori - Erasmus+ Week & Summer School  

1. 12 - 16 iunie 2023 - University of Applied Sciences Upper Austria (https://www.fh-ooe.at/en/
linz-campus/international/international-events/international-days-in-social-work/) - International 
Days - Crossroads in Social Work  (domeniul Asistență Socială). 

Notă* Studenții interesați pot fi finanțați din Programul Erasmus pentru o mobilitate de studiu de 
scurtă durată (intre 5-30 de zile de activitate fizica din țara gazdă, la care se adaugă o componentă 
virtuală de cel putin 1 zi (înainte, în timpul sau ulterior activităților în format fizic), obligatorie in 
cazul studentilor de la nivelurile Licență și Master, opțională în cazul doctoranzilor. 

2. 24 iunie - 1 iulie - University of Angers (https://summerschools.univ-angers.fr/en/summer-
schools/primary-care.html) - Școală de Vară - Primary Care (domeniul Asistență Socială) 

Notă* Studenții interesați pot fi finanțați din Programul Erasmus pentru o mobilitate de studiu de 
scurtă durată (intre 5-30 de zile de activitate fizica din țara gazdă, la care se adaugă o componentă 
virtuală de cel putin 1 zi (înainte, în timpul sau ulterior activităților în format fizic), obligatorie in 
cazul studentilor de la nivelurile Licență și Master, opțională în cazul doctoranzilor. 

3. 18-20 aprilie 2023 - VIA University College (https://en.via.dk/global-partnerships/staff-weeks) 
Staff Week - focus on how Social Education contributes to solve challenges in a changing welfare 
society in cooperation with different actors (domeniul Asistență Socială). 

4. 24 - 28 aprilie 2023 - Université Catholique de Lille (https://www.univ-catholille.fr/en/our-
colleges-institutions) Training Week on Innovation in teaching-learnings and Sustainable 
Development. 

 Program general:  
• Inovație în predare și învățare (vizită de laboratoare și facilități, prezentare de tehnici de 

predare inovatoare și traininguri specifice pentru a stimula inovația în rândul studenților și 
profesioniștilor), inovație pentru internaționalizare.  

• Dezvoltare durabilă (prezentarea proiectului UCL pentru un campus fără emisii de carbon; 
vizitarea clădirilor ecologice; prezentarea interacțiunii cu partenerii locali și participarea 
studenților; integrarea SDG-urilor în programele studenților): https://www.livetree.fr/ 

• Întâlniri bilaterale; 
• Interacțiune culturală și lingvistică;  
• Crearea de rețele de colaborare între colegi veniți din diferite țări și continente 

Cum să aplici? 
Candidații sunt invitați să trimită coordonatorului Erasmus al Facultății: 

• CV; 
• acordul Erasmus de învățare pentru formare (în legătură cu dezvoltarea durabilă și/sau 

inovarea). 
Coordonatorii instituției de origine nominalizează candidații și trimit documentele la 
erasmus@univ-catholille.fr înainte de 15 februarie 2023. 

Un comitet de selecție va avea loc în martie la UCL și va confirma candidații selectați. 

Cost: 100 EUR de persoană pentru costurile logistice. 
Université Catholique de Lille va acoperi costurile pentru activitățile programului și va oferi 
2 prânzuri și 1 cină oficială. 
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