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OPORTUNITĂȚI PENTRU STUDENȚI 
 

Burse pentru mobilități de studii Erasmus+ în anul universitar 2022-2023 

Mobilitățile Erasmus+ de studii se pot derula în universitățile cu care UPT a încheiat parteneriate, 

exclusiv în domeniile menționate în listele de acorduri.  

Termen limită: 28.02.2022 

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

2022-2023_165_ro.html  

Concursuri pentru studenți organizate de TUBITAK în Turcia 

 18th International Efficiency Challenge Electric Vehicle Competition.  

Detalii: https://teknofest.org/en/competitions/competition/44  

 7th International Unmanned Aerial Vehicle Competition.  

Detalii: https://teknofest.org/en/competitions/competition/45  

 2nd International Free Mission Unmanned Aerial Vehicles Competition.  

Detalii: https://teknofest.org/en/competitions/competition/93 

Termen limită: 28.02.20222 

 

Zilele porților deschise (online) la Universitatea din Tartu, Estonia 

Sesiuni de informare privind programele de studii (licență, masterat), admiterea, viața de student, 

inclusiv vizite virtuale ale campusului și discuții cu alți studenți.  

Termen limită înscriere: 28.02.2022 

Detalii: https://ut.ee/en/content/open-doors-week  

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  
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Burse DBU pentru absolvenți de masterat și doctoranzi 

Bursele cu durata de 6-12 luni vizează tinerele talente din domeniul protecției mediului și conservării 

naturii. Stagiile se vor derula în instituții din Germania (universități, institute de cercetare, companii, 

autorități în domeniul protecției mediului, ONG-uri, asociații, etc.) și vor avea ca scop dezvoltarea unor 

soluții pentru problemele de mediu.  

Termene limită: 05.03.2022, 05.09.2022 

Detalii: https://www.dbu.de/stipendien_international  

Stagii de practică pentru doctoranzi la Banca Centrală Europeană 

Stagiarii vor beneficia de un grant de 1970 EUR/lună și de o alocație pentru cazare. Pot candida 

absolvenți de masterat cu cel puțin 2 ani de studii doctorale în economie, finanțe, statistică, inginerie, sau 

domenii similare. Stagiile pot avea durata cuprinsă între 3 și 12 luni.  

Termen limită: 06.03.2022 

Detalii: https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=4717  

Stagii de practică în comunicare internă la Banca Centrală Europeană 

Stagiarii vor beneficia de un grant de 1070 EUR/lună și de o alocație pentru cazare. Pot candida 

absolvenți ai unor programe de licență în domeniile comunicare, jurnalism, design grafic, marketing, 

management, relații publice sau domenii similare. Stagiile pot avea durata cuprinsă între 6 și 12 luni.  

Termen limită: 08.03.2022 

Detalii: https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=4933  

Școala de vară "The Cultural Heritage of Hungary" la University of Pécs 

Programul se va derula față-în-față, în limba engleză, în perioada 3-17 iulie 2022. Bursa include taxa de 

școlarizare, cazarea, mesele și activitățile socio-culturale. Pot candida studenți de la toate ciclurile de 

studii: licență, masterat, doctorat.  

Termen limită: 10.03.2022 

Detalii: https://summerschool.pte.hu/ 

Burse ACBS în Ungaria 

Burse pentru cursuri de vară de 2-4 săptămâni.  

Termen limită: 10.03.2022 

Detalii: https://roburse.ro/concurs/ungaria-2022-2023/ și https://scholarship.hu  

Școala de vară "In Transition to a Pure Green Energy Economy" la Hochschule Darmstadt 

Programul se derulează față-în-față în perioada 10 iunie – 2 iulie 2022. Taxa de participare pentru 

studenții de la universitățile partenere este 900 EUR și include cazarea, micul dejun, cursurile, curs de 

limba germană, activități culturale, excursii, abonament transport în comun, asigurare medicală, de 

accident și răspundere civilă. Studenții UPT interesați să participe la acest program vor transmite la 

adresa de e-mail adriana.iacob@upt.ro o scrisoare de intenție înainte de 05.04.2022.  

Sesiune de informare: 11.03.2022, 07:00 CET sau 23:00 CET, link zoom: https://h-da-

de.zoom.us/j/92401234788  

Termen limită candidatură la UPT (pentru a beneficia de taxa redusă): 05.04.2022.  

Detalii: https://isu.h-da.de/  
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Școala de vară "Grenoble International Smart Engineering Summer School" 

Programul se va derula față-în-față, în limba engleză și se adresează studenților înmatriculați la programe 

de licență. Taxa de participare este 1000 EUR și include școlarizarea, cazarea în cameră single, vizite la 

companii, activități extra-curriculare, asigurare medicală și de răspundere civilă.  

Termen limită: 11.03.2022 

Detalii: https://www.grenoble-inp.fr/en/academics/grenoble-international-smart-engineering-summer-

school-ginsen-2  

Stagii de practică în supraveghere bancară la Banca Centrală Europeană 

Stagiarii vor beneficia de un grant de 1070 EUR/lună și de o alocație pentru cazare. Pot candida cetățeni 

UE, absolvenți ai unor programe de licență/masterat în finanțe, economie, statistică, matematică, fizică, 

informatică economică, contabilitate, administrarea afacerilor. Stagiile au durata de 6 luni, cu posibilitate 

de prelungire la 12 luni.  

Termen limită: 11.03.2022 

Detalii: https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=4974  

Școala de vară "Re-Measuring, Re-Calculating, Re-Counting: State - Society - Religion in 

Transition" la Castelul Seggau, Austria 

Programul se va derula în perioada 3-16 iulie 2022, în limba engleză. Taxa este 1500 EUR și include 

școlarizarea, cazare în camere single, mesele. Sunt disponibile burse pentru a acoperi taxa.  

Termen limită: 14.03.2022 

Detalii: https://international.uni-graz.at/de/summerschools/graz-international-summer-school-seggau/  

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/  

Burse ACBS în Armenia 

 3 locuri pentru participarea la cursurile de vară de limbă, literatură, cultură și civilizație. Termen 

limită: 14.03.2022 

 8 burse pentru studii superioare complete, repartizate astfel: 3 burse pentru licență, 4 burse 

pentru masterat și o bursă pentru doctorat.  

 30 de luni-bursă pentru stagii de specializare care pot fi fragmentate în perioade de 3-10 

luni/persoană.  

Termen limită: 23.03.2022 

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

 

Burse ACBS în Azerbaidjan 

 3 burse pentru studii complete universitare sau postuniversitare;  

 2 burse pentru studii de doctorat; 

 30 de luni de bursă pentru stagii de specializare științifică, care pot fi fragmentate pe o durată de 

3-9 luni/persoană;  
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Termen limită: 23.03.2022 

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

 

Burse ACBS în Turkmenistan 

 30 burse pentru studii universitare de licență și studii universitare de masterat;  

 2 burse pentru studii universitare de doctorat;  

 3 burse pentru stagii de specializare pentru profesori cu durata de până la o lună fiecare;  

 3 burse pentru stagii de specializare pentru studenți cu durata de până la 3 luni fiecare;  

 2 locuri pentru participarea la cursurile de vară de limbă, literatură și civilizație, organizate de 

instituțiile de învățământ superior. 

Termen limită: 23.03.2022 

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

 

Școli de vară organizate de Hochschule Osnabrück - University of Applied Sciences 

Programul este oferit în limba engleză și durează trei săptămâni. Studenții vor alege un curs din 

următoarea listă: Economics of Globalization, Corporate Social Responsibility & Sustainability, Cultural 

Management, Clinical Perspectives in Physiotherapy, Food Lab - Special Food Technologies, Applied 

Artificial Intelligence for Non-Programmers, Global Healthcare Management. Pe lângă acest curs, 

programul include un curs de limba germană, un curs despre Germania și Osnabrueck, un atelier de 

competențe interculturale, vizite la companii, excursii la Berlin și alte orașe apropiate, evenimente 

culturale.  

Termen limită: 31.03.2022 

Detalii: http://www.hs-osnabrueck.de/international-summer-university  

 

Curs intensiv de limba spaniolă la Cuenca 

Cursul se derulează în perioada 2-30 iulie 2022, costă 2240 EUR. Taxa include școlarizarea, cazarea, 

programul cultural, asigurarea.  

Termen limită: 31.03.2022 

Detalii: https://fundaciongeneraluclm.es/espanol-para-extranjeros/espacu/cursos/cursos-intensivos-de-

verano/  

 

Program pentru absolvenți romi de programe universitare 

RGPP - Programul Pregătitor Pentru Studii Post Universitare dedicat Romilor) este un program 

neacreditat care pregătește studenții Romi pentru a participa în competiții deschise pentru studii 

masterale în universități cu predare în limba engleză. De-a lungul anului pregătitor, RGPP sprijină 

studenții prin pregătire academică în domeniul lor de interes, cursuri intensive de Limbă Engleză 

academice, cursuri de scriere academică, asistarea la cursuri masterale din cadrul CEU, pregătire în 

procesul de admitere la studii masterale, dezvoltarea abilităților/competențelor de gândire critică, 

abilități/competențe în dezbateri, sfaturi personalizate din partea profesorilor RGPP, seminarii pe tema 

identității și a leadership-ului, cursuri de Limba Romani.  

Termen limită: 08.04.2022 

Detalii: https://romanistudies.ceu.edu/apply-rgpp-20222023, https://romanistudies.ceu.edu/node/284  
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OPORTUNITĂȚI PENTRU ANGAJAȚI 

 

European First Year Experience Conference 2022 

Termen limită: 27.02.2022 (early bird)  

Detalii: https://efye.tugraz.at/  

"Digital Teaching Day" la Technical University Ilmenau 

Eveniment online, în limba engleză, acoperind tematici precum gamificarea în predarea digitală, etica 

testării digitale, realitatea virtuală socială, laboratoarele digitale.  

Data: 29.03.2022  

Termene limită: propuneri de prezentări - 28.02.2022, audierea prezentărilor - 18.03.2022 

Detalii: https://www.tu-ilmenau.de/en/events/digital-teaching-day  

14th annual International Conference on Education and New Learning Technologies  

Termen limită: 17.03.2022 

Detalii: 

http://iated.org/edulearn/registration?utm_source=mailingJAN&utm_medium=email&utm_campaign

=EDULEARN22#update  

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  

Sesiune online de prezentare:  https://fb.watch/bcsl6QBpoP/  

Klaipeda State UAS 16th International Week “Innovative Education” 

Termen limită: 25.03.2022 

Detalii: https://www.kvk.lt/en/event/16th-international-week/  

Persoanele selectate de universitatea parteneră pentru a participa la această săptămână internațională pot 

candida pentru granturi Erasmus+ de predare. Detalii privind programul Erasmus+ la UPT: 

http://upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari-Internationale_Mobilitati-de-predare-si-formare-

2021-2022_162_ro.html.    

Kaunas University of Technology Global Faculty Week 2022 

Termen limită: 25.03.2022 

Detalii: https://en.ktu.edu/erasmus/globalweek  

Persoanele selectate de universitatea parteneră pentru a participa la această săptămână internațională pot 

candida pentru granturi Erasmus+ de predare. Detalii privind programul Erasmus+ la UPT: 

http://upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari-Internationale_Mobilitati-de-predare-si-formare-

2021-2022_162_ro.html. 
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UPT MEMBRĂ A REȚELEI DE UNIVERSITĂȚI EUROPENE:  
PROIECTUL E³UDRES² 

 

În 27 ianuarie 2022, Rețeaua GRASP a găzduit un simpozion online privind „Viitorul 

educației”. Evenimentul intitulat inițial „Viitorul muncii, vieții și educației” s-a 

concentrat asupra schimbărilor care ar putea apărea în sectorul educației. E³UDRES² a 

fost reprezentată de Hannes Raffaseder de la St. Pölten UAS și de Diana Andone de la 

Universitatea Politehnica Timișoara.  

 

La începutul lunii februarie, au avut loc două întâlniri ale reprezentanților Comisiei 

Europene cu reprezentanții celor 41 de Alianțe Universitare Europene existente. La o 

masă rotundă cu comisarul UE Mariya Gabriel s-a dezbătut subiectul „Micro-acreditări”. 

Fiind cursuri concepute pentru a aborda un set coerent de abilități și competențe, 

micro-acreditările se remarcă prin compactitatea și flexibilitatea lor. Uniunea 

Europeană își propune să adopte o definiție comună și standarde europene pentru 

acestea, ceea ce ar trebui să conducă atât la recunoașterea lor de către angajatori și 

instituții de învățământ, cât și la utilizarea lor pentru a construi calificări mai complexe. 

Disponibilitatea și flexibilitatea acestei forme de educație continuă o fac deosebit de 

interesantă pentru E³UDRES² și angajamentul său față de formele de predare și învățare orientate spre 

viitor. O altă discuție a reprezentanților Universităților Europene cu reprezentanți ai Comisiei Europene 

s-a concentrat pe ideea unei diplome UE comune și a unui statut juridic al Universităților Europene. 

Ambele aspecte pot avea o importanță deosebită pentru dezvoltarea învățământului superior în Europa 

permițând depășirea diferitelor cadre de reglementare naționale, susținând un nivel nou, aprofundat și 

armonizat de cooperare europeană, promovând valorile europene și calitatea în învățământul superior și 

cercetare, precum și atractivitatea și competitivitatea lor globală. Planul este de a începe experimente-

pilot în acest an și de a implementa pe deplin ambele concepte în următorii doi ani. 

 

2nd E.I.N.S. Online Inspiring Chat on “Entrepreneurial Universities as Drivers for 

Innovation Ecosystems – Fact or Fiction?” 

Data & ora: 01.03.2022, 16:00 – 17:30 CET 

Detalii: https://eudres.eu/eins-inspiring-chat 

 

E³UDRES² Change cornEr 

Change cornEr este un spațiu de co-creare în fiecare dintre cele șase universități participante la 

E³UDRES². Colțul Schimbării își propune să conecteze comunitatea științifică, studenții, autoritățile și 

publicul larg pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la economia circulară. Pentru a participa: 

- Postează #exemplul tău pe Instagram ca imagine, videoclip sau IG story și etichetează 

@eudreseuropeanuniversity. De asemenea, conținutul poate să fie trimis prin e-mail la 

office@eudres.eu pentru a fi prezentat! 

- Folosește hashtag-urile #EUDRESchangecorner și #sustainablemobility 

Cele mai bune imagini vor fi prezentate pe rețelele noastre de socializare și pe site-ul nostru! 

Mai multe detalii: https://eudres.eu/changecorner  
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