BULETINUL INFORMATIV
AL DEPARTAMENTULUI RELAŢII INTERNAŢIONALE
UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA
- FEBRUARIE 2018 INDONEZIA //
Kemitraan Negara Berkembang
(KNB) Scholarship Programme
Programul oferă finanțare pentru studii
complete de masterat precedate de un
an pregătitor de limba indoneziană.
Pot candida absolvenți de programe
de licență cu vârsta sub 35 de ani.
Dintre universitățile participante la
program Universitatea
Muhammadiyah Malang este
parteneră a UPT.
Informaţii detaliate sunt disponibile pe
pagina: http://knb.ristekdikti.go.id/ (în
special în secţiunea Download)
Termen limită: 30.04.2018
GERMANIA //
IT-Fundamentals of National Park
Monitoring Summer School
Informații detaliate: http://www.umweltcampus.de/summerschoolnationalpark
Termen limită: 30.04.2018
GERMANIA //
Principles of Sustainable Business
Study Semester at Trier University
of Applied Science

CONCURS AUF //
"PARLE-MOI SCIENCE !"
Agenția universitară a Francofoniei
(AUF BECO) lansează a doua ediție a
concursului « Parle-moi science ! ».
Studenții vor lucra în echipe pentru a
crea o secvență video (de cel mult 3
minute) în care explică în limba
franceză, într-un mod comprehensibil
pentru publicul larg, un concept
științific studiat.
Pot participa: studenți înscriși la
universitățile membre AUF din Europa
centrală și orientală
Premii : tablete
Mai multe informații puteți găsi pe
pagina oficială a concursului :
https://www.auf.org/europe-centraleorientale/nouvelles/appels-acandidatures/appel-a-candidatures2018-concours-parle-moi-science/
Termen limită : 31.03.2018
BULGARIA, CUBA, IORDANIA,
IRAN, VIETNAM //
Burse de studii în străinătate oferite
prin A.C.B.S. în baza acordurilor
bilaterale
Informații detaliate:

Informații detaliate: http://umweltcampus.de/studysemester

http://roburse.ro/burse-de-studii/bursaacord-bilateral/ (selectaţi țara în
meniul din partea dreaptă)

Termen limită: 01.05.2018

Termen limită: 11.04.2018

Dacă nu mai doriți să primiți acest buletin informativ trimiteți un e-mail la
adriana.iacob@upt.ro cu subiectul dezabonare.

LUNA FRANCOFONIEI LA
INSTITUTUL FRANCEZ TIMIŞOARA
#film "Albert Camus, la tragédie du
bonheur". Miercuri, 28 februarie,
18:30, Librăria La Două Bufnițe.
Proiecția are loc în limba franceză, cu
subtitrare în engleză.
#lansaredecarte „Roland Barthes,
mitologii românești” de Alexandru
Matei, despre percepția intelectualilor
români asupra eseistului francez. Joi,
1 martie, 18:30, Institutul Francez.

MAREA BRITANIE //
Newton International Fellowship
scheme
The Newton International Fellowship
scheme will select the very best early
stage post-doctoral researchers from
all over the world, and offer support for
two years at UK research institutions.
The long-term aim of the scheme is to
build a global pool of research leaders
and encourage long-term international
collaboration with the UK.

#performance „Le Dormeur” - dans,
clown și muzică cu La Compagnie des
Tropes (Paris). Luni, 12 martie, ora 18,
Teatrul Maghiar.

The Newton International Fellowships
scheme is run by the British Academy,
The Royal Society and The Academy
of Medical Sciences.

#film „Polina, danser sa vie” în cadrul
festivalului universitar Cinecultura. Cu
subtitrare în română. Miercuri, 14
martie, ora 20, Aula Magna (UVT).

They provide grants of £24,000 per
annum to cover subsistence (tax
exempt) and up to £8,000 per annum
to cover research expenses, plus a
one-off relocation allowance of up to
£2,000.

#picnicpoetic „Haikunoi” a devenit deja
o manifestare tradițională de Ziua
Internațională a Francofoniei. Toată
lumea este așteptată în grădina
Institutului Francez pentru a compune
haiku-uri în limba franceză, în același
timp cu alte mii de francofoni din țară.
Marți, 20 martie, 12:00-14:00, Institutul
Francez din Timișoara.
#teatru „Jim cară molozul” cu trupa de
liceeni francofoni Amifran (Arad), după
o piesă a lui Ioan Peter. Marți, 20
martie, ora 19, Teatrul Maghiar.
#spectacolmuzicalinteractiv „Corbul și
Vulpea” după celebra fabulă a lui Jean
de La Fontaine. Sâmbătă, 24 martie,
ora 12, Institutul Francez.
#improvizațieteatrală FIFITUT Festivalul Internațional Francofon de
Improvizație și Teatru Universitar. 2730 martie, Universitatea de Vest și
Ambasada.
Intrarea este liberă la toate
evenimentele!

In addition, Newton International
Fellows may be eligible for follow-up
funding of up to £6,000 per annum for
up to 5 years following the completion
of the Fellowship.
The Newton International Fellowships
Scheme covers researchers in the
following disciplines: physical
sciences, natural sciences, social
sciences, and the humanities. The
scheme also covers clinical and
patient orientated research, for
applicants from China, India, Brazil,
Mexico, South Africa and Turkey
during the current round.

Learn more
http://www.newtonfellowships.org/.

Deadline:
27.03.2018

FRANŢA //

APEL LA CANDIDATURI //

Burse postdoctorale pentru
cercetători români francofoni

Soutien à la participation aux
manifestations scientifiques

Dans le but d’initier ou de renforcer
des coopérations scientifiques de
haut-niveau, l’Institut français de
Roumanie (IFR) propose des bourses
de recherche postdoctorale d’un mois
pour des chercheurs roumains à haut
potentiel dans les domaines suivants :





Santé
Pharmacie
Aménagement du territoire
Agriculture, agroalimentaire,
agronomie, sciences vétérinaires

Ces bourses s’adressent à des
chercheurs ayant soutenu leur thèse
de doctorat au plus tard 6 ans
auparavant. Chaque boursier
s’engage à soumettre à l’Institut
Français de Roumanie le résultat de
ses recherches sous forme d’un
rapport (en français ou en anglais) au
maximum 3 mois après la fin de sa
bourse.
AVANTAGES :





1 100 € par mois pour les frais de
la vie quotidienne
Hébergement
Couverture sociale/médicale
Transfert gratuit aéroport-ville
d’étude

L’AUF en Europe centrale et orientale
se propose de :




Soutenir les universitaires de la
région qui présenteront une
contribution scientifique à
l’occasion de manifestations
scientifiques francophones
(congrès, colloques, journées
scientifiques, etc.) ;
Favoriser la mobilité des
enseignants, enseignantschercheurs, chercheurs,
doctorants, postdoctorants de
manière à valoriser et à renforcer
la science en français.

Le règlement du soutien à la
participation aux manifestations
scientifiques, disponible en ligne –
cliquez ici ;
Le formulaire de candidature en ligne
sur https://formulaires.auf.org/
(inscription requise).
Date limite de dépôt des demandes :
au moins six semaines avant la date
de début de la manifestation.
Contact : mir-eco@auf.org

ENVOI DES CANDIDATURES :
Du 19 février au 31 mars 2018
Toutes les informations sont
disponibles sur le site internet de
l’Institut Français à l’adresse suivante :
http://institutfrancais.ro/Bucuresti/text/
89/NIVEAU_POSTDOCTORAT/133

DRI vă urează
o primăvară plină de energie, entuziasm și bucurii!

