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oportunități pentru studenți1 

 Stagii de practică remunerate pentru absolvenți la Banca Centrală Europeană 

Sunt încurajate în mod deosebit să își depună candidatura absolventele de programe de 

masterat sau doctorat din domenii tehnice. 

Termen limită: 17.02.2020   

Detalii aici. 

 Burse pentru mobilități de studii cu durata de 3-10 luni oferite de Guvernul Ungariei 

Burse de studii în universități din Ungaria cu durata de 1-2 semestre. Pot candida studenți 

înmatriculați la programe de licență, masterat și doctorat care cunosc limba maghiară. 

Termen limită: 27.02.2020 

Detalii aici. 

 Burse pentru studii complete oferite de Guvernul Ungariei 

Bursele se acordă pentru programe de studii predate integral în limba maghiară (și includ anul 

pregătitor pentru învățarea limbii maghiare dacă este necesar).  

Termen limită: 27.02.2020 

Detalii aici. 

 Concurs pentru doctoranzi “Ma Thèse en 180 Secondes” 

Concurs care permite doctoranzilor din universități membre AUF să își prezinte succint 

proiectul de cercetare în limba franceză în fața publicului.  

Termen limită: 01.03.2020 

Detalii aici.  

 Concurs literar organizat de AUF pe tema  « Raconte-moi ta francophonie » 

Textul redactat în limba franceză, de cel mult o pagină A4, va include un moto/slogan și o 

imagine originală (fotografie, desen, etc.) pe tema “Francofonia mea” 

Termen limită: 01.03.2020 

Detalii aici (proză) și aici (poezie). 

 

                                                           
1 Lista tuturor oportunităților de studii în străinătate (non-Erasmus+) promovate de DRI: 
http://upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari-Internationale_Oportunitati-2019-2020_139_ro.html;  
Lista locurilor de practică și ofertelor de angajare promovate de DRI: 
http://upt.ro/international/Noutate_Oferte-de-locuri-de-practica-Erasmus+_27_ro.html 

mailto:adriana.iacob@upt.ro
https://jobs.ecb.europa.eu/sap/bc/bsp/sap/z_hcmx_ui_ext/?jobId=005056853E201EDA8EF07377B167D3E5
https://tka.hu/docs/palyazatok/call_in_partial_studies_2020-21_eng2002031055.pdf
https://tka.hu/docs/palyazatok/call_incoming_full_degree_studies_2020-21_eng2002031056.pdf
https://bit.ly/2FTIqsO
https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/concours-decriture-creative-raconte-moi-ta-francophonie/
https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/concours-de-poesie-francophone/
http://upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari-Internationale_Oportunitati-2019-2020_139_ro.html
http://upt.ro/international/Noutate_Oferte-de-locuri-de-practica-Erasmus+_27_ro.html
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 Burse de studii (masterat) la Universitatea din Klagenfurt, Austria 

Programul se adresează absolvenților de programe de licență din anumite țări (inclusiv 

România) care doresc să urmeze un program de masterat în matematică, informatică, 

comunicații, robotică la Universitatea din Klagenfurt. 

Termen limită: 01.03.2020 

Detalii aici. 

 Programul de burse al Guvernului Francez 

Include două tipuri de burse: burse pentru masterat și burse pentru doctorat în cotutelă.  

Termen limită: 02.03.2020 

Detalii aici. 

 Trento Sustainable Summer School, Italia 

Școală de vară cu durata de 2 săptămâni. Taxă redusă la 450 EUR (include cazare, mesele de 

prânz și cină, transport în comun și activități socio-culturale) pentru studenții selectați de către 

UPT. Termen limită pentru depunerea candidaturii la UPT: 05.03.2020 (pe e-mail la 

adriana.iacob@upt.ro)  

Detalii aici.  

 Bursă pentru școala de vară “The cultural heritage of Hungary”, Pécs, Ungaria 

Școala de vară se va derula în perioada 5-19 iulie 2020. Bursa acoperă taxa de curs, cazarea, 

mesele, excursiile, activitățile sociale.  

Termen limită: 12.03.2020 

Detalii aici. 

 Burse pentru școli de vară oferite de Guvernul Ungariei 

Majoritatea programelor pentru care se oferă burse sunt cursuri intensive de limba maghiară.   

Termen limită: 12.03.2020 

Detalii aici.  

 Burse AUF pentru stagii de practică în străinătate  

Burse pentru stagii de practică cu durata de 1-3 luni în companii din orice țară (exceptând 

România), cu condiția ca limba de lucru să fie limba franceză. Pot candida doar studenții care 

au prevăzute stagii de practică în planul de învățământ.  

Termen limită: 13.03.2020.   

Detalii aici.  

 Khazar University International Scholarship Programme 

Universitatea Khazar din Baku, Azerbaijan, oferă burse parțiale/totale candidaților internaționali 

la studii complete de licență, masterat, doctorat.  

Termen limită: 15.04.2020 

Detalii aici.  

 Burse de studii și de practică SEE la universități și companii din Norvegia și Islanda 

Informații detaliate aici (pentru mobilități în anul universitar 2019-2020) și aici (pentru mobilități 

în anul universitar 2020-2021) 

 

 

  

mailto:adriana.iacob@upt.ro
http://www.upt.ro/img/file/Up/2021_University%20of%20Klagenfurt%20Technology%20Scholarships.pdf
http://www.institutfrancais.ro/Bucuresti/menu_view/F5A65A/BURSE%20ACORDATE%20DE%20GUVERNUL%20FRANCEZ/130
mailto:adriana.iacob@upt.ro
http://www.unitn.it/tres2020
https://summerschool.pte.hu/
https://tka.hu/getDoc.php?doc=1f75aa1ac02b702ed7f4215d279b02a058f91df5
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-candidatures-mobilites-de-stage-professionnel/
http://international.khazar.org/how-to-apply/
http://www.upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari-Internationale_Mobilitati-SEE-2019-2020-(proiect-18-MOB-0043)-_137_ro.html
http://www.upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari-Internationale_Mobilitati-SEE-2020-2021-(proiect-19-MOB-0025)-_143_ro.html
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oportunități pentru cadre didactice2 

 Granturi SEE pentru mobilități de predare și de formare la universitățile partenere din 
Norvegia și Islanda 
Informații detaliate aici  

 Apel la candidaturi AUF – Granturi pentru organizarea de manifestări științifice în limba 
franceză.  
Termen limită: cu 2 luni înainte de eveniment. Detalii aici.  

 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies 
Termen limită: 17.02.2020. Detalii aici. 

 Apel la candidaturi EACEA - EACEA-34-2019 Support for policy reform Social inclusion 
and common values: the contribution in the field of education and training 
Termen limită: 25.02.2020. Detalii aici. 

 Apel la candidaturi EACEA - EAC-A02-2019-T Sector Skills Alliances  
Termen limită: 26.02.2020. Detalii aici. 

 Apel la candidaturi EACEA - EAC-A02-2019-T Knowledge Alliances  
Termen limită: 26.02.2020. Detalii aici. 

 Apel la candidaturi Orange Foundation - Women’s Digital Centers program 
Termen limită: 27.02.2020. Detalii aici.  

 12th annual International Conference on Education and New Learning Technologies 
Termen limită: 12.03.2020. Detalii aici. 

 Apel la candidaturi AUF - Ateliers d’employabilité et d’orientation et professionnelle 
Termen limită: 13.03.2020. Detalii aici. 

 Apel la candidaturi AUF - Soutien au dispositif d’enseignement du français à visée 
professionnelle.  
Termen limită: 27.03.2020. Detalii: aici. 

 Apel la candidaturi AUF - Formations courtes professionnalisantes 
Termen limită: 27.03.2020. Detalii: aici. 

 Apel la candidaturi AUF - Ateliers d’innovation pédagogique par les TIC 
Termen limită: 27.03.2020. Detalii: aici. 

                                                           
2 Lista tuturor oportunităților de predare / cercetare în străinătate (non-Erasmus+) promovate de DRI: 
http://upt.ro/international/Cooperari_Internationale_Oportunitati-de-predare-_-cercetare-in-
strainatate_43_ro.html și apeluri la candidaturi: http://www.upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari-
Internationale_Apeluri-la-candidaturi_104_ro.html  

mailto:adriana.iacob@upt.ro
http://www.upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari-Internationale_Mobilitati-SEE-2019-2020-(proiect-18-MOB-0043)-_137_ro.html
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/soutien-lorganisation-de-manifestations-scientifiques-appel-2020/
https://acit.tneu.edu.ua/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOC_2019_358_R_0003
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/epp-ssa-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=EPLUS;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/epp-ka-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=EPLUS;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://www.fondationorange.com/Women-s-Digital-Centers-program-call-for-proposals-2020
http://iated.org/edulearn/topics?utm_source=mailingFEB&utm_medium=email&utm_campaign=EDULEARN20
https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/ateliers-demployabilite-dorientation-professionnelle/
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-manifestation-dinteret-2020-soutien-au-dispositif-denseignement-du-francais-visee-professionnelle/
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-projets-2020-formations-courtes-professionnalisantes/
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-manifestation-dinteret-2020-ateliers-dinnovation-pedagogique-par-les-tic/
http://upt.ro/international/Cooperari_Internationale_Oportunitati-de-predare-_-cercetare-in-strainatate_43_ro.html
http://upt.ro/international/Cooperari_Internationale_Oportunitati-de-predare-_-cercetare-in-strainatate_43_ro.html
http://www.upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari-Internationale_Apeluri-la-candidaturi_104_ro.html
http://www.upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari-Internationale_Apeluri-la-candidaturi_104_ro.html

