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BULETIN INFORMATIV  
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mai-iunie 2022 

OPORTUNITĂȚI PENTRU STUDENȚI 
 

Technische Universität München Global Week (eveniment online) 

Perioadă: 27.06.2022 – 01.07.2022 

Sesiuni recomandate în special studenților interesați de mobilități în Germania: 

 Coming to TUM as an exchange student, 30.06.2022, 14.00 – 16.30  

 Fit for studying in Germany – An intercultural workshop, 01.07.2022, 11:00 – 12:30 CEST 

Sesiuni recomandate tuturor: 

 Managing cultural differences in the workplace, 27.06.2022, 19:00 – 20:00 

 Career opportunities in the EU, 28.06.2022, 19:00 – 20:00 

Program complet și înregistrare la diferitele prezentări: 

https://www.international.tum.de/en/global/tumglobalweek/  

 

Stagiu de practică la Banca Centrală Europeană pentru absolvenți de programe de licență 

în domeniile economie, comunicare, relații publice, marketing, științe politice 

Termen limită: 28.06.2022 

Detalii: https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=5800  

 

Burse ACBS pentru studii (licență, masterat, doctorat) în Iordania 

Termen limită: 30.06.2022 

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

 

Stagiu de practică la Banca Centrală Europeană pentru doctoranzi 

Termen limită: 11.07.2022 

Detalii: https://talent.ecb.europa.eu/careers/SpecificFolder?jobId=5765&source=University+outreach  

 

European Association for Storage of Energy (EASE) Student Award 

Termen limită: 15.07.2022 

Detalii: https://ease-storage.eu/news/ease-student-award-2022/  

 

Project competition DTM EVOLUZIONE 

Termen limită: 31.07.2022 

Detalii: https://www.motorsgrouping.com/pages/dtm-evoluzione 
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Stagii AUF de practică în domeniul traducerii 

Termen limită: 28.09.2022 

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/  

 

Burse de studii la University of Applied Sciences Western Switzerland  

Pot să fie selectați 2 studenți de la UPT pentru mobilități în semestrul al II-lea al anului universitar 2022-

2023. Pot candida studenți înmatriculați la programe de licență sau masterat în domeniile calculatoare, 

electronică, construcții, management. Bursele SEMP sunt în valoare de 2200 franci elvețieni / semestru. 

Ofertă academică în limba franceză: https://heig-vd.ch/formations/bachelor/plans-etudes  

Ofertă academică în limba engleză https://heig-vd.ch/heg/international-programme  

Dosar de candidatură: scrisoare de motivație, CV, foaie matricolă, atestat de cunoaștere a limbii engleze 

sau franceze (nivel minim B2). Dosarele se depun la Departamentul Relații Internaționale (Rectorat, 

birou 107).  

Termen limită: 01.11. 2022 

 

Burse pentru stagii de practică la University of Applied Sciences Western Switzerland 

Locurile de practică disponibile pot să fie consultate aici. Stagiile de practică se vor derula în semestrul II 

al anului universitar 2022-2023. Bursele SEMP (Swiss-European Mobility Programme) sunt în valoare de 

2200 CHF/ semestru. Pentru a putea beneficia de acest program studenții interesați de la UPT 

(înmatriculați la facultățile AC, ETCTI, CON, MPT) își vor depune dosarele de candidatură constând în: 

scrisoare de motivație (în care menționează pentru care dintre stagiile din oferta de mai sus candidează), 

CV, foaie matricolă, atestat de cunoaștere a limbii engleze sau franceze (nivel minim B2) la 

Departamentul Relații Internaționale (Rectorat, birou 107). UPT poate nominaliza 2 studenți în cadrul 

acordului bilateral cu HEIG-VD. 

Termen limită: 01.11.2022 

 

 

OPORTUNITĂȚI PENTRU ANGAJAȚI 

 

6th Conference on “Intelligent Packaging: Prospects and Challenges”, Grecia 

Termen limită: 30.06.2022 

Detalii: aici  

IEEE - International Conference on Electrical, Computer, Communications and 

Mechatronics Engineering (ICECCME), Maldive  

Termen limită: 30.06.2022 

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

17th International Conference on Ubiquitous Information Management and 

Communication, Coreea de Sud 

Termen limită: 15.08.2022 

Detalii: http://www.imcom.org/ 
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Apel AUF la candidaturi: Soutien à l’organisation d’événements sportifs à l’université 

Termen limită: 07.10.2022 

Detalii: https://www.facebook.com/AUF.europecentraleetorientale/posts/5187582717986117  

Fulbright Visiting Scholar Award 2023-2024, Statele Unite ale Americii 

Prin programul Fulbright Visiting Scholar (pentru cetățenii români) se oferă burse in anul academic 

2023/2024 cadrelor didactice și cercetătorilor din universități, centre și institute de cercetare, care sunt 

interesate/interesați să predea sau să realizeze studii și cercetări în mediul academic american. Candidații 

sunt invitați să aplice pentru stagii de cercetare, de predare sau proiecte combinate (cercetare și predare), 

în orice domeniu, cu excepția medicinei clinice. De asemenea, este util de știut că invitația de la potențiala 

universitate gazdă din S.U.A. nu este obligatorie în acest stadiu al competiției, aceasta poate fi transmisă 

pe email și după deadline, recomandabil - până în prima  parte a lunii decembrie, 2022. 

Termen limită: 07.11.2022 

Detalii: https://fulbright.ro/competition/2023-2024-visiting-scholar-program/  

 

UPT MEMBRĂ A REȚELEI DE UNIVERSITĂȚI EUROPENE:  
PROIECTUL E³UDRES² 

 

1st E³UDRES² Bootcamp “The New 

Sustainable Future Campus"  

Patru studenți UPT au fost selectați să participe 

la acest program intensiv mixt în perioada 04-08 

iulie 2022. La finalizarea cu succes a bootcamp-

ului studenții vor obține 3 ECTS.  

 

E³UDRES² Strategy Forum 

O delegație condusă de Rectorul UPT va participa 

în perioada 06 - 08 iulie la E³UDRES² Strategy 

Forum. Agenda evenimentului include prezentări 

ale alianței E³UDRES² și partenerilor săi, 

discuții privind prioritățile rețelei și politicile 

europene, precum și semnarea angajamentului 

de reînnoire a parteneriatului.  
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