
ANUNT IMPORTANT! 
SELECȚIE PARTICIPANȚI LA ȘCOALA DE VARĂ  
DIN CADRUL PROIECTULUI ERASMUS+ CARE 

În perioada 16 - 25 mai 2022 se va desfășura selecția pentru par<ciparea la Școala de vară organizată în cadrul proiectului Erasmus+ 
Accompagnare i Careleavers in un percorso di Autonomia Resilienza ed Empowerment (CARE).   

Școala de vară este organizată în colaborare cu Universita degli Studi di Palermo, Italia, și Universitatea Loyola, Sevilla, Spania, și va 
avea drept țintă formarea de competențe necesare în interacțiunea cu persoanele ins<tuționalizate aflate în situația de a părăsi centrul de 
plasament și a începe viața de adult.  

Școala de vară va avea loc în perioada 29 august - 7 septembrie 2022 în localitatea Palermo, Sicilia, Italia. 

Persoanele invitate să aplice pentru această oportunitate de dezvoltare profesională sunt studenții din toate ciclurile de studii - li-
cență, master și doctorat - ai Universității din Bucureș<, cu precădere cei care se pregătesc în domenii de studiu umaniste. 

Dosarul de aplicație va conține:  

1. Curriculum vitae - cu date de contact, 

2. O scrisoare de intenție, în care se va specifica mo<vul aplicației la Școala de vară,  

3. Copii după documente referitoare la ac<vitatea extracurriculară (acțiuni de voluntariat etc), 

4. Copie după un cer<ficat de cunoaștere a limbii engleze (cel puțin nivel B2). Sunt valabile inclusiv cele eliberate de CLS UB.  

Prin proiect se asigură banii necesari pentru cheltuielile de transport, precum și cazarea și masa pe toată durata evenimentului. 
Programul Școlii va include cursuri, ac<vități prac<ce, ac<vități recrea<ve (vizite la obiec<ve istorice, întâlniri între studenții internaționali 
etc).  



Persoanele interesate pot depune dosarul la următoarea adresă: h\ps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef2KV-nYylGdcKE-
ZEeZIGFRQTYxSYiHT4YO<_m50WxgFVUA/viewform?usp=sf_link 

La finalul Școlii de vară par<cipanții vor primi diplome de parJcipare și credite ECTS din partea Universității din Bucureș<.  

Calendar de selecție 

16 - 22 mai 2022 - depunere online a dosarelor 

23 mai - analiza dosarelor și anunțarea rezultatelor preliminare; 

24 mai - depunere contestații (la adresa violeta.rotarescu@fpse.unibuc.ro) 

25 mai - soluționarea contestațiilor și anunțarea rezultatelor finale (lista de <tulari și lista de rezerve) 

Numărul de locuri disponibile - 10 locuri + 5 rezerve.  

Persoană de contact: Conf. univ. dr. Violeta Rotărescu, Facultatea de Psihologie și Ș<ințele Educației - violeta.rotarescu@fpse.unibuc.ro 

  

VĂ AȘTEPTĂM! 
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