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Burse și concursuri pentru studenți 

(licență, master, doctorat) 

 Burse pentru stagii de practică “Leaders for Future”  
Stagiile de practică se vor derula în Berlin între 28.06.2021 și 22.08.2021  
Termen limită: 21.02.2021 
Detalii: https://en.copernicusberlin.de/internship  

 Program de angajare la Banca Centrală Europeană a absolvenților de masterat sau doctorat 
din 2019 și 2020 
Persoanele selectate vor fi angajate pe o perioadă de 2 ani, cu posibilitate de prelungire 
Termen limită: 24.02.2021 
Detalii: https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail/Graduate-Programme-2021/3053  

 Webinar ALTRAN: TECHNITIVE DAY --> 5g: Un impulso para la industria del futuro 
Termen limită: 24.02.2021 
Detalii: https://equipo.altran.es/technitive-day-5g-un-impulso-para-la-industria-del-futuro/  

 Stagii de practică în domeniul traducerii oferite în parteneriat de AUF – RFI România 
Termen limită: 25.02.2021 
Detalii: https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/stages-de-
traduction-francais-roumain-distance-en-partenariat-avec-la-rfi-roumanie/  

 Burse pentru studii de licență oferite de Evangelisches Studienwerk 
Burse pentru studii complete sau pentru continuarea studiilor de licență în Germania pentru 
absolvenți de bacalaureat de religie protestantă 
Termen limită: 01.03.2021 
Detalii: https://www.evstudienwerk.de/english/students.html  

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

 Apel la candidaturi pentru “Young Transatlantic Innovation Leaders Initiative” 
Programul are durata de un an, se adresează tinerilor antreprenori din Europa și include module de 
formare online și față-în-față, conferințe, un stagiu de practică în SUA.  
Termen limită: 01.03.2021 
Detalii: https://ytili-worldchicago.org/  
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 Concurs pentru doctoranzi “Ma Thèse en 180 Secondes”  
Termen limită: 01.03.2021 
Detalii: https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/finale-
nationale-roumaine-du-concours-ma-en-180-secondes-edition-2021/  

 Burse de studii în Republica Cehă oferite prin ACBS 
Termen limită: 03.03.2021 
Detalii: https://roburse.ro/concurs/cehia-2021-2022/  

 Burse de studii în Nigeria oferite prin ACBS  
Termen limită: 03.03.2021 
Detalii: https://roburse.ro/concurs/nigeria-2021-2022/ 

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

 Burse de studii în Slovacia oferite prin ACBS 
Termen limită: 03.03.2021 
Detalii: https://roburse.ro/concurs/slovacia-2021-2022/  

 Burse pentru școala de vară "The cultural heritage of Hungary" 
Termen limită: 11.03.2021 
Detalii: https://summerschool.pte.hu/  

 Prezentare program de licență “Smart Automation” oferit de Universitatea de Științe Aplicate 
CAMPUS02 Graz 
Date: 13.03.2021 (12:00, 15:00), 22.04.2021 (16:00), 29.05.2021 (10:00) 
Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YmJjMGFkMzktZmVjYS00MDhlLTkyMmItYzRiYWE3M2QzYTEw%40thread.v
2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220b65a1c9-45f5-4ee2-af9a-
513ee62ba3f8%22%2c%22Oid%22%3a%22e35696d4-7c46-4006-a1a6-af3494a54193%22%7d  

 Burse de excelență pentru masterat la Facultatea de Științe a Universității din Geneva 
Termen limită: 15.03.2021 
Detalii: 
https://www.unige.ch/sciences/en/enseignements/formations/masters/excellencemasterfellowships/  

 Burse de studii în Armenia oferite prin ACBS 
Termen limită: 16.03.2021 
Detalii: https://roburse.ro/concurs/armenia-2021-2022/  

 Burse AUF pentru stagii de practică de scurtă durată 
Termen limită: 22.03.2021 
Detalii: https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-
regional-candidatures-2021-mobilites-de-stage-professionnel/  

 Stagii de practică la Comitetul European al Regiunilor 
Termen limită: 31.03.2021 
Detalii: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx  

 Stagii de practică la Comitetul European Economic și Social  
Termen limită: 31.03.2021 
Detalii: https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/long-term-traineeships  
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 Burse SEE pentru mobilități de studii sau practică în Islanda, Liechtenstein, Norvegia  
Termen limită: apel deschis până la epuizarea bugetului proiectului 
Detalii: http://upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari-Internationale_Mobilitati-SEE-2020-2022-
(proiect-19-MOB-0025)-_143_ro.html  

 Burse de studii în Azerbaidjan oferite prin ACBS 
Termen limită: 05.04.2021 
Detalii: https://roburse.ro/concurs/azerbaidjan-2021-2022/  

 Burse de studii sau cercetare în Mongolia oferite prin ACBS 
Termen limită: 05.04.2021 
Detalii: https://roburse.ro/concurs/mongolia-2021-2022/ 

 Burse de studii în Turkmenistan oferite prin ACBS 
Termen limită: 05.04.2021 
Detalii: https://roburse.ro/concurs/turkmenistan-2021-2022/  

 Granturi DAAD pentru stagii de cercetare cu durata de 1-6 luni 
Termen limită: 30.04.2021 
Detalii: https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-
database/?status=3&origin=10&subjectGrps=F&daad=1&intention=&q=&page=1&detail=50015434  

 Programul Național de Burse al Republicii Slovace 
Termen limită: 30.04.2021 
Detalii: https://www.scholarships.sk/en/main/programme-terms-and-conditions/foreign-applicants  
 

Apeluri la candidaturi  

pentru cadre didactice și personal administrativ 

 Apel pentru evaluatori externi – proiecte finanțate de ANPCDEFP 
Detalii: https://www.erasmusplus.ro/stire/vrs/IDstire/507  

 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/  

 Apel AUF la proiecte: Soutien aux structures de recherche et innovation en Europe centrale 
et orientale 
Termen limită: 14.03.2021 
Detalii: https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/soutien-aux-
structures-de-recherche-et-innovation-en-europe-centrale-et-orientale-appel-regional-projets-2021/  

 Apel la contribuții pentru Forum Innovation 2021 – Enseignement Supérieur et Recherche : 
Vecteur d’innovations responsables 
Termen limită: 15.03.2021 
Detalii: https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appels-a-a-communications-forum-
innovation-2021-enseignement-superieur-recherche-vecteur-dinnovations-responsables/  
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 Webinar oferit de Universitatea de Științe Aplicate Windesheim  
31.03.2021, 09:00-10:00 (CET) 'How to create rich learning experiences with companies in project 
based education in covid times?' - by Sander Janssens,  

 Apel AUF la proiecte: Programme IntenSciF  
Termen limită: 31.03.2021 
Detalii:  https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-projets-2021-programme-
intenscif/  

 Apel AUF la proiecte: Soutien au dispotitif de français à visée professionnelle  
Termen limită: 31.03.2021 
Detalii: https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/soutien-au-dispotitif-de-francais-visee-
professionnelle-appel-manifestation-dinteret-2021/  

 Burse SEE pentru mobilități de predare sau formare în Islanda sau Norvegia 
Termen limită: apel deschis până la epuizarea bugetului proiectului 
Detalii: http://upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari-Internationale_Mobilitati-SEE-2020-2022-
(proiect-19-MOB-0025)-_143_ro.html 

 Apel AUF la proiecte: Accompagnement vers l’insertion 
Termen limită: 01.04.2021 
Detalii: https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-regional-projets-2021-
accompagnement-vers-linsertion/ 

 Apel AUF la candidaturi: Allocations de perfectionnement à la formation pour les 
enseignants de français 
Termen limită: 01.04.2021 
Detalii: https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/allocations-de-perfectionnement-la-
formation-pour-les-enseignants-de-francais-appel-regional-candidatures-2021/  

 Burse de specializare în Turkmenistan oferite prin ACBS 
Termen limită: 05.04.2021 
Detalii: https://roburse.ro/concurs/turkmenistan-2021-2022/  

 Apel AUF la proiecte: Formations francophones professionnalisantes de niveau Licence 
Termen limită: 16.04.2021 
Detalii: https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-
regional-projets-2021-formations-francophones-professionnalisantes-de-niveau-licence/  

 Granturi DAAD de cercetare pentru cadre didactice și oameni de știință  
Termen limită: 30.04.2021 
Detalii: https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-
database/?status=3&origin=10&subjectGrps=F&daad=1&intention=&q=&page=1&detail=50015456  

 Granturi DAAD pentru vizite de studii în domeniile artă și arhitectură 
Termen limită: 30.04.2021 
Detalii: https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-
database/?status=3&origin=10&subjectGrps=F&daad=1&intention=&q=&page=2&detail=50110016  

 Programul Național de Burse al Republicii Slovace 
Termen limită: 30.04.2021 
Detalii: https://www.scholarships.sk/en/main/programme-terms-and-conditions/foreign-applicants  
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UPT, membră a rețelei de universități E³UDRES² 

Save the date! E³UDRES² Opening Symposium  
(22-23 martie 2021). Detalii: http://www.eudres.eu/ 

E³UDRES² reprezintă o inițiativă de dezvoltare a universităților 
europene. Rețeaua este coordonată de Universitatea de Științe 
Aplicate St. Pölten (Austria) și include 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).  

Universitățile europene au un mandat ambițios: să atingă niveluri 
superioare de cooperare inter-instituțională, să își consolideze 
progresiv capacitatea și să joace rolul de modele de bună practică 
pentru a spori calitatea, competitivitatea internațională și atractivitatea 
peisajului european al învățământului superior. Prioritățile 
universităților europene sunt promovarea valorilor europene comune și 
a unei identități europene consolidate, prin comasarea unei noi 
generații de europeni care pot să coopereze și să lucreze în diferite 
culturi europene și globale, în diferite limbi și la nivel transfrontalier, în 
diverse sectoare și discipline academice, și aducerea unei contribuții la 
economia cunoașterii, la inserția profesională, la cultura, implicarea 
civică și bunăstarea europeană, utilizând în mod optim pedagogiile 
inovatoare și depunând toate eforturile pentru a transforma triunghiul 
cunoașterii (cercetare, inovare, educație) în realitate. 

E³UDRES² promovează dezvoltarea orașelor mici și mijlocii și a 
mediului lor rural în regiuni europene inteligente și durabile. E³UDRES² 
își propune să co-creeze idei și concepte remarcabile pentru 
universitățile viitorului, să integreze educația bazată pe provocări, 
cercetarea orientată spre misiune, inovarea centrată pe om, schimbul 
deschis de cunoștințe, precum și crearea unui campus multi-universitar 
exemplar în toată Europa. 

 

Webinar EUniQ 

În data de 9 martie 2021, începând cu ora 10:30, va avea loc un webinar organizat în baza proiectului 
EUniQ cu tema: Rezultate ale proiectelor pilot EUniQ și implicații pentru cadrul de asigurare a calității 
pentru Universitățile europene.  

Evenimentul este deschis pentru toate persoanele interesate, iar participarea este gratuită. Mai multe 
informații referitoare la webinar, inclusiv formularul de înregistrare și agenda evenimentului, sunt 
disponibile la următorul link: https://www.nvao.net/en/agenda/2021/3/euniq-webinar-2021.  

Mai multe informații privind proiectul EUniQ: https://www.nvao.net/en/euniq.  
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Dacă nu mai doriți să primiți acest buletin informativ  

trimiteți un e-mail la adriana.iacob@upt.ro cu subiectul dezabonare. 

Posibilitate de cooperare cu Universitatea Grenoble Alpes  

în contextul Planului cuantic francez  

Consulatul General al României la Lyon a informat că, în luna ianuarie 2021, Președintele francez 
Emmanuel Macron a anunțat lansarea Planului cuantic, care beneficiază de investiții în valoare de  
1,8 miliarde de euro în tehnologiile cuantice. Obiectivul acestui Plan este de a impulsiona cercetarea, 
domeniul informaticii și cel al industriei. Finanțarea planului cuantic național: 

 O finanțare de 800 de milioane de euro, destinată cercetării în domeniul computerelor: 
o 350 milioane de euro destinate produselor, precum simulatoare și mașini 
o 450 milioane de euro, sumă investită pe termen lung în producerea de computere 

integral cuantice 

 O finanțare de 720 de milioane de euro, împărțită astfel: 
o 250 milioane de euro destinate captorilor 
o 350 milioane de euro pentru criptografie post-cuantică 
o 300 de milioane de euro pentru tehnologii anexe care permit constituirea de 

echipamente cuantice 

 Finanțarea pentru mai mult de 100 de teze de cercetare și peste 50 de contracte post-doctorale 
în domeniu. 

Pentru punerea în aplicare a acestui Plan, Franța a făcut apel la trei mari centre de cercetare: Centrul 
Național de Cercetare Științifică (CNRS), Comisariatul Energiei Atomice și Energiilor Alternative (CEA), 
Institutul Național de Cercetare în Științele și Tehnologiile Digitale (Inria). 

Orașul Grenoble găzduiește mai mulți actori de vârf în domeniul cercetării, fiind ales să facă parte din 
Planul cuantic național prin participarea CEA Grenoble și a UGA – Universitatea Grenoble Alpes.  

La Grenoble se construiește prin intermediul programului Quantum Engineering Grenoble “un ecosistem 
pentru tehnologii cuantice care va schimba filozofia industrialului într-un continuu de cunoștințe și 
activitate economică”.  

Universitatea Grenoble Alpes creează un sistem interdisciplinar remarcabil, care se bazează pe fizica 
cuantică fundamentală și care include:  

 Informatică cuantică teoretică, introdusă la UGA din anul 2001 și dezvoltată împreună cu Inria. 
Rezultate importante au fost obținute în complexitate, algoritmică și modele de calcul. Din 2019, 
la UGA funcționează unul dintre cele 4 Institute franceze pentru Inteligența Artificială 

 Științele umane. Dezvoltarea noilor tehnologii ridică întrebări profunde la nivelul societății. Un 
grup de filozofi și sociologi lucrează în strânsă legătură cu fizicienii teoreticieni interesați de 
științele umane.  

 Industria. O parte importantă a tezelor de cercetare din programul “Quantum Engineering 
Grenoble” presupune stagii de până la 6 luni la partenerii industriali ai Universității. 

Universitatea Grenoble Alpes este recunoscută la nivel mondial atât pentru institutele sale de cercetare 
în fizica materiei condensate, nano-științe, informatică și matematică, cât și pentru organismele sale 
inovatoare de înaltă tehnologie.  

Date fiind atuurile și ambițiile Universității Grenoble Alpes în materie de învățământ superior și cercetare 
cuantică, digitalizare, informatizare și programare, Consulatul General al României la Lyon consideră că 
ar fi de interes stabilirea unor relații de cooperare și schimburi de cadre universitare și cercetători cu 
omologi din Grenoble. Mai multe informații despre parteneriatele internaționale ale Universității din 
Grenoble pot fi găsite pe pagina: https://www.univ-grenoble-alpes.fr/collaborations/ 

mailto:adriana.iacob@upt.ro
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/collaborations/

