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BULETIN INFORMATIV  
AL DEPARTAMENTULUI RELAŢII INTERNAŢIONALE  
DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII POLITEHNICA TIMIȘOARA 

ianuarie 2023 

OPORTUNITĂȚI PENTRU STUDENȚI 
É 

Stagii de practică la Banca Centrală Europeană (Germania) 

 Traineeship in administration, termen limită: 07.02.2023, detalii: 

https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=7071  

 Traineeship in design for digital communications, termen limită: 08.02.2023, detalii: 

https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=7055  

 Traineeship in data protection, termen limită: 09.02.2023, detalii: 

https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=6884  

 Traineeship in the multimedia team, termen limită: 17.02.2023, detalii: 

https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=7054  

 

Proiecte intensive mixte Erasmus+: 

1. University of Rijeka (HR RIJEKA01): 

BIP "International Summer School on Unmanned Aircraft Systems in Traffic Applications - 

ASTRA 2023".  

Perioadă mobilitate virtuală: 21.06.2023.  

Perioadă mobilitate fizică: 26-30.06.2023.  

Termen limită înscriere: 29.05.2023.  

Credite: 3 ECTS.  

Limba de lucru: limba engleză. Detalii: aici și aici.  

Înscriere: https://astra2023.pfri.hr/ 

2. Polytechnic Institute of Bragança (P BRAGANC01):  

BIP "Challenge-Based Innovation" (6 ECTS) – Termen limită: 15/02/2023 

BIP "Emotional Education" (6 ECTS) – Termen limită: 12/02/2023 

BIP "Local Public Policies" (6 ECTS) – Termen limită: 12/02/2023 

BIP "Smart Grids" (6 ECTS) – Termen limită: 19/02/2023 

BIP "Nature Conservation and Artificial Intelligence" (6 ECTS) – Termen limită: 28/02/2023 

Formular de candidatură: https://portal3.ipb.pt/index.php/en/gri/blended-intensive-programmes  

 

Technology Scholarships at the University of Klagenfurt (Austria) 

Termen limită: 19.02.2023 

Detalii: https://grants.at/de/?=MzMxOTNfMzQ5OTJfNQ== 
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Stagii de practică la distanță (traducere franceză – română) oferite de AUF și RFI România 

Termen limită: 20.02.2023 

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

traduction-francais-roumain-distance-en-partenariat-avec-la-rfi-roumanie-2-2-2/  

 

Mobilități Erasmus+ de studii în anul universitar 2023-2024 

Termen limită: 27.02.2023 

Detalii: http://upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari-Internationale_Mobilitati-pentru-studenti-2023-

2024_171_ro.html  

 

2nd International Student’s Conference at the University of Elbasan "Aleksandër Xhuvani" 

(Albania) 

Termen limită: 27.02.2023 

Detalii: https://www.uniel.edu.al/njoftime-uniel/1555-call-for-participation-in-the-2nd-international-student-

conference  

 

Mobilități Erasmus+ de practică în semestrul al II-lea 2022-2023 sau vacanța de vară 2023 

Stagiile de practică se pot derula în orice companie dintr-un stat membru al Uniunii Europene (exceptând 

România), în statele candidate (Macedonia de Nord, Serbia, Turcia) sau statele SEE (Islanda, 

Liechtenstein, Norvegia) 

Termen limită: candidaturile sunt analizate pe măsură ce se primesc 

Detalii: http://upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari-Internationale_Mobilitati-pentru-studenti-2022-

2023_165_ro.html  

 

Burse ACBS în Cehia pentru anul universitar 2023-2024 

Tipuri de burse: burse pentru studii parțiale (nivel licență, masterat, doctorat) și burse ptr. cursuri de vară 

Termen limită: 07.03.2023 

Detalii: https://roburse.ro/concurs/cehia-2023-2024/  

 

Burse ACBS în Slovacia pentru anul universitar 2023-2024 

Tipuri de burse: burse pentru studii parțiale (nivel licență, masterat), burse pentru stagii de specializare 

(pentru doctoranzi și cadre didactice), burse pentru cursuri de vară, burse pentru etnicii slovaci din 

România 

Termen limită: 07.03.2023 

Detalii: https://roburse.ro/concurs/slovacia-2023-2024/  

 

Burse oferite de Academia Coreeană de Științe din Busan (Coreea de Sud) 

Termen limită: 17.03.2023 

Detalii: https://admission.ksa.hs.kr/iphak_eng/guide.php  
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OPORTUNITĂȚI PENTRU ANGAJAȚI 

 

Mobilități Erasmus+ de formare în domeniile metode inovative de predare-învățare și dezvoltare 

durabilă la Université Catholique de Lille (Franța) 

Program:  

 Inovare în predare și învățare: vizita unor laboratoare, prezentare de tehnici de predare 

inovatoare și traininguri specifice pentru a stimula inovația în rândul studenților și profesioniștilor, 

inovație pentru internaționalizare. 

 Dezvoltare durabilă: prezentarea proiectului UCL pentru un campus 0-carbon; vizitarea clădirilor 

ecologice; prezentarea interacțiunii cu partenerii locali; integrarea obiectivelor de dezvoltare 

durabilă în programele studenților. 

 Întâlniri bilaterale cu colegii francezi 

 Imersiune culturală și lingvistică 

 Networking 

Candidatura constând în CV și/sau o descriere a experienței în aceste domenii și o scrisoare de motivație 

(toate în limba engleză) se vor trimite la Lect. Dr. Claudia Stoian (claudia.stoian@upt.ro). UPT poate 

nominaliza 1-3 persoane pentru acest program.  

Termen limită: 15.02.2023 

 

Mobilități Erasmus+ de predare la Université Catholique de Lille (Franța) 

Limba de predare: franceză sau engleză 

Domenii eligibile conform acordului Erasmus+: 041 - Business and administration; 0521 – Ecology; 061 - 

Information and Communication Technologies; 0715 - Mechanics and metal trades.  

Lista tematicilor propuse de parteneri: https://www.junia.com/wp-content/uploads/2022/06/Junia_Call-for-

teaching-mobility-2022.23-1.pdf  

Termen limită: după ce se obține scrisoarea de invitație de la universitatea parteneră, candidatura pentru 

grantul Erasmus+ se va depune cu cel puțin 3 săptămâni înainte de data preconizată de începere a 

mobilității de predare 

 

16th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics – COMECAP 

2023 (Grecia) 

Termen limită: 28.02.2023 

Detalii: https://www.comecap2023.gr/  

 

3rd International Conference on Electrical, Computer, Communications and Mechatronics 

Engineering  (ICECCME 2023) 

Termen limită: 05.03.2023 

Detalii: http://www.iceccme.com/  

 

Mobilități Erasmus+ de formare la Sivas Cumhuriyet University (Turcia) 

Perioada mobilității: 8- 12 mai 2023 

Termen limită: 17.03.2023 

Candidatură: https://forms.office.com/r/Vt4h67L1Kk  
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Apel la candidaturi: proiecte Erasmus+ Acțiunea Cheie 2 - Parteneriate pentru cooperare 

Termen limită: 22.03.2023 

Detalii: https://www.erasmusplus.ro/documente-candidatura  

 

Oportunități de predare și de formare la TH Mittelhessen (Germania) 

Termen limită: 31.03.2023 

Detalii: Predare: https://go.thm.de/teaching-week, Formare: https://go.thm.de/staff-days  

 

PROIECTUL „ENGAGED AND ENTREPRENEURIAL EUROPEAN UNIVERSITY AS 
DRIVER FOR EUROPEAN SMART AND SUSTAINABLE REGIONS” (E³UDRES²) 

  

Film de prezentare a Alianței EUDRES 

https://eudres.eu/news/eudres-animated-video-out-

now  

I Living Labs 2023 

Trei variante ale programului sunt disponibile: Classic 

(Online), Blended (Online + 1 săptămână de 

mobilitate la UC Leuven-Limburg UAS), Intensive 

(Online + 1 săptămână de mobilitate la Vidzeme 

UAS).  

Detalii: https://eudres.eu/i-living-labs-spring-2023  


