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Burse și concursuri pentru studenți 

(licență, master, doctorat) 

 Stagiu de practică la Banca Centrală Europeană, domeniul traducere engleză/română 
Termen limită: 22.01.2021 
Detalii: https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail/Traineeship-for-Romanian-translator-in-the-
Language-Services-Division/2887 

 Stagii de practică remunerate la Comisia Europeană 
Termen limită: 31.01.2021 
Detalii: https://ec.europa.eu/stages/home_en 

 Central European University Scholarship Programme 
Tipuri: burse pentru studii de masterat sau doctorat 
Termen limită: 01.02.2021 
Detalii: https://www.ceu.edu/financialaid  

 Burse de studii în Bulgaria oferite prin ACBS 
Tipuri: burse pentru studii complete de licență, masterat sau doctorat, burse pentru stagii de 
specializare, burse pentru cursuri de limbă, literatură, cultură și civilizație bulgară 
Termen limită: 01.02.2021 
Detalii: https://roburse.ro/concurs/bulgaria-21-22/  

 Burse de studii în Ungaria oferite prin ACBS 
Tipuri: burse pentru mobiliități de studii, burse pentru studii complete de licență, masterat, doctorat, 
burse pentru stagii de cercetare 
Termen limită: 01.02.2021 
Detalii: https://roburse.ro/concurs/ungaria-2021-2022/  

 Concurs proiecte “Challenge Campus 2030: Imaginez l’université durable de demain” 
Concurs pentru echipe formate din 2-5 studenți / profesori / cercetători 
Termen limită: 07.02.2021 
Detalii: https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/challenge-
campus-2030-edition-2-imaginez-luniversite-durable-de-demain/  

 Burse de studii Erasmus+ în anul universitar 2021-2022 
Termen limită: 07.02.2021 
Detalii: http://upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari-Internationale_Mobilitati-pentru-studenti-
2021-2022_155_ro.html 
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 Prezentare burse oferite de guvernul francez 
În data de 8 februarie, ora 17, va avea loc prezentarea programului de burse din partea Guvernului 
francez – Master și Doctorat pentru anul 2021-2022. Prezentarea se va desfășura în limba 
franceză, prin platforma Zoom, accesand link-ul : 
https://us04web.zoom.us/j/77027063205?pwd=U0o4YkRvcW5PRFNPdDRPZFpWOGZtQT09  
ID de réunion : 770 2706 3205 
Code secret : VE5w95 
Puteți consulta informații referitoare la condițiile de eligibilitate și avantajele de a fi bursier al 
Guvernului francez aici: https://bit.ly/BGF2021.  

 Programul Vulcanus în Japonia 2021-2022: burse pentru un curs de limba japoneză (4 luni) 
urmat de un stagiu de practică în domeniul tehnic (8 luni) 
Pot candida studenţi din anul IV licenţă, anul I sau II masterat, anul I sau II doctorat. Bursa acoperă 
transportul internaţional, cursul de limba japoneză, subzistenţa, cazarea. 
Termen limită: 10.02.2021 
Detalii: https://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan  

 Evangelisches Studienwerk: scholarships for students  
Tipuri: burse pentru studii complete de licență în Germania pentru absolvenți de bacalaureat de 
religie protestantă, burse pentru continuarea studiilor în Germania pentru studenți de religie 
protestantă din cel mult semestrul 3 licență 
Termen limită: 01.03.2021 
Detalii: https://www.evstudienwerk.de/english/students.html  

 Burse de studii și de cercetare oferite de guvernul Franței  
Tipuri: burse pentru masterat sau doctorat 
Termen limită: 01.03.2021 
Detalii: https://bit.ly/BGF2021  

 

Apeluri la candidaturi  

pentru cadre didactice și personal administrativ 

 1st International Soft Skills Academy for Researchers, Academic and Administrative Staff  
Sesiuni online oferite de Holon Institute of Technology și Hellenic Mediterranean University 
angajaților universităților partenere: Understanding Intellectual Property (21.01), Effective Time 
Management (25.01), Emotional Intelligence in Business Contexts (26.01), The Art of Winning 
Presentation (27.01), Develop International Research Collaboration (28.01), English for Business 
(01.02), Hacking Foreign Cultures (02.02, 04.02), The Art of Negotiation (03.02).   
Detalii: https://rb.gy/vhhsrp  

 Webinar pregătire depunere proiecte SEE de cooperare 
Pentru a veni în sprijinul potențialilor candidați ANPCDEFP organizează pe 22.01.2021, la ora 11, 
un webinar dedicat celor ce sunt pregătiți să depună un proiect de cooperare, în cadrul 
Mecanismului Financiar al SEE. Durata webinarului va fi de aproximativ 2 ore. În timpul acestuia, 
se vor discuta recomandări de îmbunătățire a candidaturilor, desprinse din comentariile 
evaluatorilor din anii anteriori și se vor oferi sugestii de scriere a unei candidaturi de succes. Vă 
invităm, pe toți cei interesați, să vă înregistrați pe 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0pdO-srTwjH9HaNemjQOGKIOpkYcrfkjL6  
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 Coaliția Educație pentru climă reprezintă o inițiativă a Comisiei Europene, parte a  Spațiului 
european al educației, care își propune să promoveze tranziția ecologică în întreaga Uniune 
Europeană. Acțiunile Coaliției vor fi axate pe cinci priorități: (1) dezvoltarea competențelor 
ecologice, (2) formarea profesorilor, (3) schimbarea comportamentului cetățenilor, (4) conectarea 
educației și a științei și (5) sensibilizarea la nivel colectiv. Pentru început, Comisia Europeană a 
lansat un apel public, adresat acelor școli și universități care au fost sau sunt implicate în proiecte 
cu tematică legată de dezvoltarea durabilă, protejarea mediului, combaterea efectelor schimbărilor 
climatice (sau subiecte similare); cei vizați sunt invitați să descrie ce au realizat concret în acele 
proiecte, ca un prim pas spre dezvoltarea unei platforme de schimb de bune practici și, astfel să iși 
exprime angajamentul de a continua să contribuie la realizarea neutralității climatice și promovarea 
dezvoltării durabile.   
Apelul este deschis până la data de 31 ianuarie 2021, fiind disponibil la adresa: 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EducationForClimateCoalitionSurvey2020  
Informații suplimentare privind Coaliția Educație pentru climă pot fi accesate la adresa 
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/education-climate-
coalition_en  

 DAAD - Study Visits by Groups of Foreign Students 
Vizite de studii pentru grupuri de 15 studenți la cel puțin 2 universități din Germania 
Termen limită: 01.02.2021 
Detalii: http://daad.de/go/en/stipa10000016  

 Apel AUF la candidaturi pentru premiul Louis D’Hainaut  
Premiu pentru teze de doctorat francofone susținute în ultimii 3 ani 
Termen limită: 01.02.2021 
Detalii: https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-candidatures-prix-louis-
dhainaut-de-meilleure-these-technologie-educative-edition-
2021/?utm_source=email&utm_campaign=Lettre_dinformation_de_lAUF__2020&utm_medium=em
ail  

 Virtual Windows to the World: întâlniri Microsoft Teams cu Windesheim University of 
Applied Sciences 
04.02.2021, 15:00-16:00 - ‘Game Changers in Education: How Business Simulation Games can be 
used in international collaboration’ 
12.02.2021, 15:00-16:00 - 'How International Business Case Projects with partner institutions can 
create intercultural learning among students (…and staff)?’ 

 Kaunas University of Technology Virtual Global Faculty Week 2021  
Săptămână internațională virtuală  
Termen limită: 15.02.2021 
Detalii: https://en.ktu.edu/erasmus/globalweek  

 Burse de predare sau cercetare în Polonia oferite prin ACBS 
Termen limită: 03.03.2021 
Detalii: https://roburse.ro/concurs/polonia-2021-2022/  

 Burse de specializare în Slovacia oferite prin ACBS 
Termen limită: 03.03.2021 
Detalii: https://roburse.ro/concurs/slovacia-2021-2022/  
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UPT membră a rețelei de universități europene:  
proiectul E³UDRES² 

E³UDRES² - Engaged and 
Entrepreneurial European University as 
Driver for European Smart and 
Sustainable Regions este o alianță 
formată din 6 universități care împreună 
formează o universitate europeană. 
Rețeaua este coordonată de 
Universitatea de Științe Aplicate St. 
Pölten (Austria). Membrii alianței sunt: 
Institutul Politehnic din Setubal 
(Portugalia), Universitatea Szent István 
(Ungaria), Colegiile Universitare 
Leuven-Limburg (Belgia), Universitatea 
de Științe Aplicate Vidzeme (Letonia) și 
Universitatea Politehnica Timișoara 
(România).  

Mai multe informații despre această inițiativă sunt disponibile pe pagina proiectului: 
http://www.eudres.eu/.  

Apel la idei E³UDRES² 
Tematici:  

1. Aceasta este Universitatea Viitorului din 2030! 
Cum arată universitatea ideală a viitorului? Cine este implicat, cum este organizată? 

2. Regiunea mea inteligentă și durabilă 
Cum se poate transforma orice regiune într-una inteligentă și durabilă? Care este rețeaua necesară 
de actori, etc.? 

Termen limită: 31.01.2021 
Detalii: https://eudres.fhstp.ac.at/wp-
content/uploads/sites/32/2020/12/EUDRES_Symposium_CallforIdeas.pdf  

 

Carta Erasmus 2021-2027 

Universitatea Politehnica Timișoara a primit certificatul de calitate „ERASMUS CHARTER FOR HIGHER 
EDUCATION 2021-2027”.  

Carta Erasmus pentru învățământul superior (ECHE) este cadrul general de calitate pentru activitățile de 
cooperare europeană și internațională pe care o instituție de învățământ superior le poate desfășura în 
cadrul programului Erasmus +.  

Informații suplimentare: http://upt.ro/international/Noutate_Carta-Erasmus-2021-2027_140_ro.html  
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