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OPORTUNITĂȚI PENTRU STUDENȚI 
 

Programul Vulcanus în Japonia 

Bursă pentru un curs intensiv de limba japoneză cu durata de 4 luni, urmat de un stagiu de practică de 

8 luni într-o companie din Japonia. Pot candida studenți din anul IV licență, masteranzi, doctoranzi din 

anii I și II.  

Termen limită: 20.01.2022 

Detalii: https://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan  

Burse ACBS în Bulgaria 

5 burse pentru studii universitare de doctorat, respectiv 20 de luni de bursă pentru stagii de specializare 

postuniversitară sau universitară, fracționabile pe durate de la 2 la 9 luni. Pot candida masteranzi din 

anul II și doctoranzi. 

Termen limită: 27.01.2022 

Detalii: https://roburse.ro/concurs/bulgaria-2022-2023/ 

Burse ACBS în Serbia 

2 burse pentru studii universitare complete sau parțiale, respectiv până la 20 de luni de bursă pentru 

specializare, studii postuniversitare și doctorat. Pot candida elevi din clasa a XII-a și studenți 

înmatriculați la programe de licență, masterat sau doctorat. 

Termen limită: 27.01.2022 

Detalii: https://roburse.ro/concurs/serbia-2022-2023/  

INSA Lyon Online Open Day 

Programul include tururi virtuale ale campusului și departamentelor, o secțiune pentru viitorii studenți 

Erasmus+ cu videoclipuri în limba engleză, discuții cu studenți, cadre didactice sau personal 

administrativ.  

Data: 29.01.2022, 9:00 – 18:00 CET – UTC+1 

Înscriere: 

https://app.idfuse.fr/formulaire/subscription/d7a3b44f959845edef8f328478b4c1d0/d51b984ae52d6b0a

e0a4741d5e1bdb61/NTUxMDIyNjRLZmZMMXBX?lang=fr  

Premiul Tânărului Scriitor Francofon 

Concurs pentru scriitori de proză în limba franceză. Pot candida tineri cu vârsta între 16 și 26 de ani. 

Termen limită: 02.02.2022 

Detalii: https://www.pjef.net/concours/modalites-de-participation-et-inscription  
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Youth Dialogue on Internet Governance (YOUthDIG) 

Bursă de participare la primul eveniment organizat în cadrul forumului european European Dialogue 

on Internet Governance (EuroDIG).Pot candida tineri cu vârsta între 18 și 30 de ani. 

Termen limită: 10.02.2022 

Detalii: https://www.eurodig.org/get-involved/youthdig/  

Stagii de traducere din limba franceză în limba română propuse de AUF în parteneriat cu 

RFI Roumanie 

Stagiile vor avea durata de 4 luni și implică traducerea de la distanță a 2 articole/zi din limba franceză 

în limba română. Stagiarii selectați vor fi remunerați cu 230 EUR(brut)/lună.  

Termen limită: 14.02.2022 

Detalii: https://l.auf.org/stage-rfi-1  

Stagii de traducere din limba română în limba franceză propuse de AUF în parteneriat cu 

RFI Roumanie 

Stagiile vor avea durata de 4 luni și implică traducerea de la distanță a 1 articol/săptămână din limba 

română în limba franceză. Stagiarii selectați vor fi remunerați cu 60 EUR(brut)/lună. Pot candida 

studenți de la Facultatea de Științe ale Comunicării. 

Termen limită: 14.02.2022 

Detalii: https://l.auf.org/stage-rfi-2  

Concurs regional “Transformarea ideilor bune în start-up-uri” 

Concurs pentru echipe de studenți francofoni care au o idee de start-up în domeniul tehnologiei. Pot 

candida studenți înmatriculați la programe de licență sau masterat. 

Termen limită: 15.02.2022 

Detalii: https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/concours-regional-transformer-les-

bonnes-idees-en-start-2022/  

Burse ACBS în Cehia 

27 luni de bursă pentru mobilități de studii, respectiv 4 locuri la cursurile de vară de studii slave din 

Republica Cehă. Acceptarea la stagiu este condiționată de cunoașterea limbii cehe sau a unei limbi de 

circulație internațională - engleză sau franceză. Pot candida studenți, masteranzi, doctoranzi de la 

universități de stat. 

Termen limită: 24.02.2022 

Detalii: https://roburse.ro/concurs/cehia-2022-2023/ 

Burse ACBS în Slovacia 

25 de luni de bursă pentru studii parțiale, împărțite în perioade de 5 până la 10 luni. Primirea la studii 

este condiționată de cunoașterea limbii Părții primitoare sau a limbii engleze; 20 de luni de bursă 

pentru stagii de specializare și studii, adresate doctoranzilor și cadrelor didactice universitare 

(cercetători și pedagogi). Acestea pot fi împărțite în perioade de 3 până la 10 luni; 5 burse pentru 

studenți la cursurile de vară de limbă, literatură și civilizație. Pot candida studenți, masteranzi, 

doctoranzi. 

Termen limită: 24.02.2022 

Detalii: https://roburse.ro/concurs/slovacia-2022-2023/  
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Burse ACBS în Nigeria 

5 burse pentru studii universitare complete la instituții de învățământ superior sau în instituții cu profil 

tehnic din Nigeria. 

Termen limită: 24.02.2022 

Detalii: https://roburse.ro/concurs/nigeria-2022-2023/  

Mobilități Erasmus+ de studii în anul universitar 2022-2023 

Burse pentru mobilități de studii cu durata de 1 semestru (5 luni) în universități partenere din diverse 

țări. Pot candida studenți din toți anii de studii și de la toate specializările.  

Termen limită: 28.02.2022  

Detalii: http://upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari-Internationale_Mobilitati-pentru-studenti-

2022-2023_165_ro.html  

Burse pentru stagii de practică Erasmus+ 

Prin programul Erasmus+ studenții UPT pot beneficia de burse pentru stagii de practică în străinătate 

la o companie din domeniul lor studii.  

Detalii program Erasmus+: http://upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari-

Internationale_Mobilitati-pentru-studenti-2021-2022_155_ro.html  

Oferte locuri de practică:  http://upt.ro/international/Noutate_Oferte-de-locuri-de-practica-

Erasmus+_27_ro.html  

Erasmus Mundus Joint Master Degree LCT - European Masters Program in Language and 

Communication Technologies 

Program de dublă diplomă. Pot candida atât cetățeni UE, cât și cetățeni non-UE.  

Termen limită: 04.03.2022 

Detalii: https://international.unitn.it/mcs/lct-european-masters-program  

Burse AUF pentru stagii de practică în companii francofone din toată lumea 

În cadrul acestui program se oferă finanțare pentru stagii de practică cu durata de 1-3 luni la o 

companie unde limba de lucru este limba franceză și care se află în afara României. Sprijinul acoperă 

transportul, asigurarea, subzistența. Stagiile se pot derula în perioada 18.04.2022 – 17.12.2022.  

Termen limită: 21.03.2022 

Detalii: https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-regional-

candidatures-2022-mobilites-de-stage-professionnel-linternational/  

 

OPORTUNITĂȚI PENTRU ANGAJAȚI 

 

2022 University Industry Innovation Network Conference 

Termen limită: 24.01.2022 

Detalii: https://uiin.org/conference/submission/  
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International Week - Institute of Technology - University of Angers 

Termen limită: 30.01.2022 

Detalii: http://upt.ro/img/file/Up/211206_InternationalWeek_UnivAngers.pdf  

Apel la candidaturi: Proiecte de cooperare Erasmus+ 

Termen limită: 23.03.2022 

Detalii: Ghidul Erasmus+: https://www.erasmusplus.ro/library/files/Generale%202022/2022-

erasmusplus-programme-guide.pdf  

Apelul european la propuneri de proiecte: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2021_473_R_0009&qid=1637738792217  

Apelul național la propuneri de proiecte: 

https://www.erasmusplus.ro/library/Apeluri/2022/Apel_national_2022_v1.pdf  

Apel la candidaturi Vizite Pregătitoare ESAYEP  

Termen limită: candidaturile se vor depune cu cel puțin 4 săptămâni înainte de data vizitei, dar nu mai 

târziu de 30.06.2022  

Detalii: https://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2017/11/CALL_VP_2017_EN.pdf  

 

UPT MEMBRĂ A REȚELEI DE UNIVERSITĂȚI EUROPENE:  
PROIECTUL E³UDRES² 

 

E.I.N.S. - E³UDRES² Entrepreneurship and Innovation Network for Smart and Sustainable 

European Regions 

Parteneri: St Poelten University of Applied Sciences (coordonator), Polytechnic Institute of Setubal, 

Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, UC Leuven-Limburg University of Applied 

Sciences, Vidzeme University of Applied Sciences, University Industry Innovation Network și 

Universitatea Politehnica Timisoara. 

Perioada: iulie 2021 – iulie 2023 

Mai multe informații:  

https://eudres.eu/eins  

https://eit-hei.eu/app/uploads/2021/10/EIT-Project-Fact-Sheet-E.I.N.S.pdf  

 

EINS Inspiring chat: entrepreneurial education 

Eveniment online, moderat de Hannes Raffaseder, în cadrul E³UDRES² Entrepreneurship and 

Innovation Network for Smart and Sustainable European Regions.  

Data: 31.01.2022, 15:00 – 17:30 CET 

Informații suplimentare și înscriere: https://eudres.eu/eins-inspiring-chat  
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