UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI
FACULTATEA DE LITERE

PROGRAMUL ERASMUS+ STAGII DE PRACTICĂ
Anul universitar 2017–2018

ANUNŢ PENTRU STUDENŢI (anii I-II-III), MASTERANZI (anii I-II), DOCTORANZI (anii I-II-III), DOCTORANZII CU
FRECVENŢǍ care sunt la zi cu îndeplinirea obligațiilor de doctorand, pentru stagii desfășurate până la data susținerii publice a tezei
de doctorat. Cu aprobarea Biroului Executiv al Consiliului de Administrație, la solicitarea nominală a facultăților, se pot înscrie la
selecție doctoranzi fără frecvență, pentru stagii desfășurate până la data susținerii publice a tezei de doctorat.

NOU ! POT PARTICIPA LA SELECȚIE ȘI STUDENȚII
- CARE AU MEDIA DE STUDIU MULTIANUALĂ MINIM 7,00
- CARE AU O SINGURĂ RESTANȚĂ, CU CONDIȚIA CA ACEASTA SĂ NU FIE LA LIMBA ALEASĂ CA LIMBĂ DE
LUCRU ÎN INSTITUȚIA PRIMITOARE.

1. Tabelul de mai jos va fi actualizat pe măsură ce instituţiile care au confirmat posibilitatea de a primi stagiari de la UAIC vor trimite
detalii şi pe măsură ce alţi parteneri instituţionali ne confirmă disponibilitatea lor de a primi stagiari. Puteți consulta tabelul de pe site-ul
Facultății (anunțul selecției nr. 8) pentru a le întreba pe persoanele de contact dacă au nevoie de stagiari în perioada imediat următoare
sau în anul universitar următor.
2. Daca doriţi, puteţi sa căutaţi alte instituţii din ţările partenere care îndeplinesc condiţiile menţionate în Regulamentul afişat pe site-ul
UAIC (http://www.uaic.ro/international/programul-erasmus/studenti/mobilitati-de-practica-erasmus/reguli-generale/) şi la avizierul
Facultăţii de Litere.
3. Se pot organiza selecţii pe măsură ce se primesc scrisori de confirmare de la instituţiile din străinătate.
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Instituția gazdă si persoana de
contact

Universidad de Alicante
www.ua.es
Dr. Catalina lliescu
iliescu@ua.es.

Oraș, țara

Alicante,
Spania

Nr.
locuri
disponibile

De cerut
detalii
persoanei
de
contact
de la
Univ.
din
Alicante
.

Observații (activitati, cerinte, alte detalii)
Poziție /
Depart.

Perioada
Duration
-1st semester: 3 months minimum (end of Sept.- end of December)
/beginning of September - end of December (4 months);
-2nd semester: 3 months minimum (end of February- end of May)/
mid-February - mid-June (4 months)
Starting date
1st semester: beginning of September / end of September (depending on
duration) (To be agreed)
2nd semester: Mid-February / end-of February (depending on duration)
(To beagreed)

Romanian
language
assistant /
Depart. of
Translation and
Interpreting
Studies

Anul univ.
2018-2019

Main duties expected from intern student: and tasks
- Contribute to the delivery of Romanian language modules
and/or Spanish/Romanian translation modules within the BA in
Translation and lnterpretation.
- Contribute to the delivery of language skills modules by
organising and holding
conversation
sessions
with
BA
students, creating teaching materials and holding grammar
clinics, and supporting
lecturers in extracurricular activities
aimed at improving students' competence in Romanian and
knowledge of the Romanian culture.
- Liaise with colleagues in the Romanian section of the department to
make sure that the learning outcomes of each module in which the student
is involved are met.
- Proof-reading and updating web content in Romanian.
- Contribute to the update of the Translation) database.
- Contribute to any Translation and/or lnterpreting research project or
groups approved by the Department.
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- Participate and help with the planning of conferences and seminars
held inthe department for the promotion of the Romanian language and
culture.
Profile: native or near-native level of Romanian, intermediateadvanced level of Spanish, background in Modern Languages, Literature
Studies, Applied Languages, Foreign Language Teaching, Translation
Studies or Terminology. IT literate.
Application procedure
Send your CV together with a cover letter describing why you would like
to take this internship at the UA
Supply the names and contact details of 2 referees (teachers, employers,
etc.) who can be contacted by the UA
Skype interview is required
Applications should be sent by e-mail to practicasacogida@ua.es by
31st May 2018.
ln case of any further questions, please do not hesitate to get in touch and
send your enquiries to Dr. Catalina lliescu at iliescu@ua.es.
Work: 20-25 hours per week

CALENDARUL SELECŢIEI:
05.09.2018
Afișarea condițiilor de selecție și a locurilor disponibile
Depunerea dosarelor de candidatură. Pentru stabilirea zilei şi a orei la care vreţi sa predaţi dosarul,
06.09.2018-20.09.2018
contactaţi coordonatorul (conf.dr. Mihaela Lupu : mihlupu@yahoo.com).
07.09.2018
Întâlnire informativă cu studenții interesați, ora 17.30, Catedra de Franceză
21.09.2018
Interviul* : ora 11, Catedra de Franceză
25.09.2018
Afișarea rezultatelor selecției
28.09.2018
Întâlnirea cu studenții selectați (vor fi contactați prin email)
Pentru informații suplimentare: conf. dr. Mihaela LUPU, coordonator Erasmus+ Practică (Facultatea de Litere): mihlupu@yahoo.com, (informații despre
locurile de practică, sarcini, responsabilități, activități).
Afișat astăzi, 05.09.2018, la Secretariatul Facultăţii de LITERE
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