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Stagii de practică ERASMUS+ la 

Bordeaux și Toulouse (Franța) 

1/ « Setup of a robotic platform for 

human-machine communication – 

Application on Poppy humanoid » – 4 

luni, Bordeaux, persoană de contact: 

Irwin ISSURY iissury@cesi.fr  

2/ «  Development of an autonomous 

guiding interface for the command of 

MIR robots » - 2 luni, Toulouse, 

persoană de contact: David 

TRIMOULET, dtrimoulet@cesi.fr  

3/ « Development of a simulator for 

human-robot interaction » - 6 luni, 

Toulouse, persoană de contact: 

Madeleine EL ZAHER, 

melzaher@cesi.fr  

Studenții interesați vor trimite CV, 

scrisoarea de motivație și traducerea 

foii matricole direct la persoanele de 

contact menționate mai sus. 

Burse AUF pentru stagii de practică 

(fără restricție de țară) 

Programul urmărește familiarizarea 

studenților francofoni români cu mediul 

profesional, prin dobândirea de 

competențe care să le faciliteze 

inserția pe piața muncii după 

finalizarea studiilor. 

Studenții selectați vor beneficia de 

burse pentru stagii de practică cu 

durata de 1-3 luni, în perioada aprilie - 

decembrie 2018, în companii din 

străinătate în care limba de lucru este 

limba franceză. Pot candida studenți 

înmatriculați la programe de licență 

(cu excepția celor din anul 1 licență) 

sau masterat . Bursa acoperă 

transportul internațional, o alocație 

lunară și asigurarea medicală.  

Mai multe detalii: 

https://www.auf.org/europe-centrale-

orientale/nouvelles/appels-a-

candidatures/mobilites-de-stage-

professionnel/ Ofertă Ryanair pentru studenții 

Erasmus  

Cu ocazia aniversării de 30 de ani a 

programului Erasmus, Ryanair în 

parteneriat cu ESN (Erasmus Student 

Network) oferă următoarele facilități 

studenților Erasmus: 15% reducere 

pentru cel mult 8 zboruri pe an și un 

bagaj gratuit de cală de 20 kg.  

Condițiile ofertei: 

https://www.ryanair.com/ie/en/plan-

trip/explore/erasmus?cmpid=email_en

g_gen-

en_tactical2dec_noseg_noab_171128

&cid=DM548442&bid=-1491684724 

Stagiu de practică remunerat la 

Banca Centrală Europeană pentru 

absolvenți (Frankfurt, Germania) 

Domeniu: 

Traineeship in Operational Risk and 

Business Continuity Management. 

Descriere: 

https://www.ecb.europa.eu/careers/va

cancies/html/vacancydetails.en.html?i

d=005056853E201ED7BDAAB2DFE6

C58C6A 

Termen limită: 30.01.2018 
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Bursele Guvernului Francez pentru 

studii de masterat sau doctorat  

Informații detaliate: 

- burse de masterat: 

http://institutfrancais.ro/Bucuresti/text/

69/MASTER/107. 

- burse de doctorat: 

http://www.institutfrancais.ro/Timisoara

/text/70/DOCTORAT/108. 

Termen limită:  

28.02.2018 

Bursa Parlamentară Internațională 

(Germania) 

Bundestagul german împreună cu: 

Freie Universität Berlin, Humboldt-

Universität Berlin, Technische 

Universität Berlin vă invită să candidați 

pentru o Bursă Parlamentară 

Internațională (IPS) de 5 luni la Berlin. 

IPS se adresează tinerilor cu înaltă 

calificare, interesați de politică și care 

vor ca după terminarea programului să 

se întoarcă în țara lor și să contribuie 

activ și cu sentimentul responsabilității 

la organizarea unui viitor democratic al 

acesteia. 

Condiții: 

 cetățenia română 

 studii universitare încheiate 

 cunoștințe foarte bune ale limbii 

germane 

 cunoștințe ale politicii, societății și 

istoriei germane 

 sub 30 ani la începerea stagiului 

de bursă 

Bursa: 

 500 EURO lunar 

 cazare gratuită 

 cheltuieli de asigurare și de 

călătorie 

Informații suplimentare la Ambasada 

Republicii Federale Germania sau pe 

internet: www.bundestag.de/ips.  

Concurs pentru doctoranzi  

„Ma Thèse en 180 Secondes 2018” 

Institutul Francez din România și 

Agenția Universitară a Francofoniei 

lansează a doua ediție a concursului 

Ma thèse en 180 secondes / Teza 

mea în 180 de secunde în România. 

Destinat doctoranzilor și tinerilor 

cercetători, acesta are ca scop 

principal prezentarea subiectului de 

cercetare într-un limbaj accesibil 

publicului larg, în maxim 3 minute.  

Limba de desfășurare a concursului 

este franceza.  

Pentru a participa candidatul trebuie :  

- să fie înscris într-un program de 

doctorat în anul universitar în curs 

(2017-2018) sau să-și fi susținut teza 

în urmă cu cel mult un an (2016-

2017).  

- să-și poată susține prezentarea în 

limba franceză, indiferent de limba în 

care se face cercetarea. Cu alte 

cuvinte, pot candida și cei care-și scriu 

teza în română, engleză, etc.  

Mai multe detalii, precum și un clip de 

promovare a concursului se găsesc pe 

site-ul nostru: 

http://institutfrancais.ro/Timisoara/even

t/97/Ma_Th%C3%A8se_en_180_Seco

ndes 

Termen limită: 01.02.2018 

Burse de studii şi de cercetare 

oferite în baza acordurilor bilaterale 

dintre România şi Cehia, Grecia, 

Polonia, Slovacia 

Detalii:  

- Cehia 

- Grecia 

- Polonia 

- Slovacia 

Termen limită: 23.02.2018. 
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Burse de studii și de cercetare 

oferite în baza acordurilor bilaterale 

dintre România și Azerbaidjan, 

China, Egipt, Mongolia, Nigeria, 

Turkmenistan  

Detalii:  

- Azerbaidjan 

- China 

- Egipt 

- Mongolia 

- Nigeria 

- Turkmenistan 

Termen limită: 02.03.2018. 

 

Travel writing scholarship in 

Argentina 

Bursele includ: transportul dus-întors 

România-Argentina, un workshop cu 

Tim Neville în Buenos Aires, un tur de 

6 zile al unei regiuni din Argentina 

organizat de o agenție turistică, 4 zile 

de călătorie liberă (cu un buget de 

1000 USD), viză, vaccine, asigurări. 

Detalii: 

https://www.worldnomads.com/create/

scholarships/writing/2018/  

Termen limită: 28.02.2018 

Apeluri la candidaturi  

Marie Skłodowska-Curie 2018 

 

- Noaptea europeană a 

cercetătorilor (European 

Researchers Night). Termen limită: 

14 februarie 2018, detalii aici. 

 

- Schimburi de personal în domeniul 

cercetării şi inovaţiei (Research 

and innovation staff exchange - 

RISE). Termen limită: 21 martie 

2018, detalii aici. 

 

- Burse de cercetare individuale 

(Individual fellowships - IF). 

Termen limită: 12 septembrie 

2018, detalii aici. 

 

- Widening fellowships. Termen 

limită: 12 septembrie 2018. Detalii 

aici. 

 

- Programe de cofinanţare regionale, 

naţionale şi internaţionale (Co-

funding of regional, national and 

international programmes - 

COFUND). Termen limită: 27 

septembrie 2018, detalii aici. 

Dacă nu mai doriți să primiți acest buletin informative trimiteți un e-mail la 

adriana.iacob@upt.ro cu subiectul dezabonare. 

Burse de formare ITEC (India) 

Prin intermediul programului ITEC (Indian Technical and Economic Cooperation) sunt 

oferite burse pentru cursuri de scurtă și medie durată. Bursele acoperă toate costurile 

legate de transportul internațional, cazare și masă, taxe de școlarizare.  

Pot candida angajați din sectorul public și privat, ai universităților și ai altor forme de 

învățământ, ai camerelor de comerț, cu vârsta cuprinsă între 25 și 45 de ani. E 

necesar un nivel bun de cunoaștere a limbii engleze.  

Informații detaliate: 

https://www.itecgoi.in/how_to_apply.php  
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