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Banca Centrală Europeană are ca principală atribuție menținerea stabilității prețurilor în zona euro 

și astfel, conservarea puterii de cumpărare a monedei unice. Creată în 1998 BCE este una dintre cele 

mai noi instituții a Uniunii Europene.  

Diversitatea creează excelență. Pentru a încuraja un 

mediu de lucru caracterizat prin respect și 

incluziune, în care talentele individuale sunt 

valorizate, dezvoltate și răsplătite BCE recrutează 

cetățeni europeni deschiși și toleranți dintr-o gamă 

variată de domenii. O atenție deosebită este acordată 

recrutării femeilor din domenii tehnice. Printre 

inițiativele BCE în acest sens se numără stabilirea 

unor obiective clare privind creșterea numărului de 

femei angajate pe posturi tehnice până în 2019 și un 

program de mentoring și de formare pentru femeile 

pe posturi de conducere.  

Toate ofertele de mai jos sunt deschise absolvenților 

de studii superioare cu cetățenie UE: 

1. STAGII DE PRACTICĂ. Stagiile de 

practică au durata de 3-6 luni, cu posibilitatea prelungirii până la un an. Stagiul este remunerat 

(1050 EUR/lună pentru absolvenți de licență/masterat, respectiv 1900 EUR/lună pentru doctoranzi 

din anul III sau absolvenți de doctorat), iar candidatura se depune online în primul an de după 

OPORTUNITĂŢI DE CARIERĂ  

PENTRU ABSOLVENŢI DIN DOMENIUL INGINERIEI  

LA BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ (FRANKFURT) 
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absolvire. Pe lângă remunerația menționată mai 

sus ECB acoperă cazarea, asigurările, zile de 

concediu, etc. Sunt necesare foarte bune cunoștințe 

de limba engleză.  

2. PROGRAMUL PENTRU ABSOLVENŢI 

DE STUDII POSTUNIVERSITARE. Programul 

vizează absolvenți de programe de doctorat și într-

o mai mică măsură de masterat din domeniile de 

interes ale BCE: finanţe. Drept, IT, inginerie. 

Programul include două misiuni cu durata de un 

fiecare în departamente diferite ale BCE. Durata 

programului este de 24 de luni, cu posibilitatea de 

prelungire până la 36 de luni. Remunerația este de 

4600 EUR/lună, la care se adaugă o serie de alte 

beneficii. Candidatura se depune online în primii 

doi ani de la absolvire. Sunt necesare foarte bune 

cunoștințe de limba engleză.   

3.   ANGAJARE. În acest moment sunt 

deschise apeluri la candidaturi pentru absolvenți 

din domeniile management, economie, lingvistică, 

comunicare, IT, matematică, design, marketing, 

biblioteconomie, statistică.  

Informații detaliate privind toate aceste 

oportunități: www.ecb.europa.eu/careers, persoană 

de contact la Departamentul Relaţii Internaționale 

al UPT: adriana.iacob@upt.ro.  

 

Programul Erasmus+ (2014-2021) permite studenților Universității Politehnica Timișoara să 

beneficieze de sprijin financiar pentru efectuarea unor mobilități de studii în universități din țările 

participante la program: 

 state membre ale Uniunii Europene (Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, 

Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, 

Luxembourg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, 

Suedia, Ungaria) 

 state candidate la UE (Macedonia, Turcia) 

 state SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). 

și din țările partenere ale programului: Bosnia și Herțegovina, Maroc, Republica Moldova, Serbia.  

Pot candida pentru burse Erasmus+ studenți înmatriculați la toate ciclurile de studii: licență, 

masterat, doctorat. Studenții din an terminal (licență, master) pot candida pentru stagii de practică 

care să se deruleze după finalizarea studiilor sau – daca intenționează să își continue studiile la UPT 

– pentru  mobilități de studii în instituții partenere. Pentru a doua rundă de selecție se acceptă dosare 

de candidatură în perioada 25-28 mai 2017.  

Sediul Băncii Centrale Europene în 

Frankfurt am Main, Germania 

PROGRAMUL ERASMUS+ 

A DOUA RUNDĂ DE SELECŢIE PENTRU MOBILITĂŢI DE STUDII 

 

http://www.ecb.europa.eu/careers
mailto:adriana.iacob@upt.ro
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Bursele Erasmus+ de studii au valoarea cuprinsă între 450-500 

EUR/lună pentru mobilități în țările participante la program, 

respectiv 650 EUR/lună pentru mobilități în țările partenere. 

Studenții cu oportunități reduse  (cei care beneficiază de bursă 

socială sau cei care ar îndeplini condițiile de obținere a unei burse 

sociale, dar nu și criteriile academice aferente acesteia) selectați 

pentru mobilități de studii în universități din țările participante la 

program pot beneficia de un supliment de grant în valoare de 200 EUR/lună.  

Programul Erasmus+ poate sprijini de asemenea efectuarea unor stagii de practică în universități și 

companii din țările participante la program. Pentru acest tip de mobilitate valoarea bursei este 

cuprinsă între 650-700 EUR lună.  

Informații suplimentare se găsesc pe pagina DRI: http://www.upt.ro/international/Mobilitati-Si-

Cooperari-Internationale_Mobilitati-pentru-studenti-2017-2018_115_ro.html . Eventualele întrebări 

și dosarele de candidatură se vor transmite pe adresa erasmus.outgoing@upt.ro .  

 

 

 SUMMER SCHOOL IN APP DEVELOPMENT AND PROTOTYPING AT OULU UNIVERSITY OF 

APPLIED SCIENCES (FINLANDA) 

Costuri: 300 EUR (taxa de curs. Nu include cazare, mese și transport internațional) 

Termen limită: 31 mai 2017 

http://www.oamk.fi/fi/tietoa-oamkista/tapahtumat/summer-school/  

 

 INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL 2017 AT VŠB TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA (CEHIA) 

Tip: Școli de vară: 

o Adventures of Architecture in Ostrava , Extraordinary Ways of Housing in the City,  

320 EUR, http://issostrava.cz/iss2017.php#programme11  

o Culture, History and Present of the City of Ostrava, Fee: 450 EUR, 

http://issostrava.cz/iss2017.php#programme12  

o New Approches to Quality Management, 400 EUR, 

http://issostrava.cz/iss2017.php#programme13    

o Advanced Methods of Mechatronics, 400 EUR, 

http://issostrava.cz/iss2017.php#programme21  

o Energy, 400 EUR, http://issostrava.cz/iss2017.php#programme22  

o Mathematical and Physical Modeling of Metal Forming Proces, 480 EUR, 

http://issostrava.cz/iss2017.php#programme23  

o Battery Camp, 400 EUR, http://issostrava.cz/iss2017.php#programme31  

o Activity Week, 400 EUR, http://issostrava.cz/iss2017.php#programme32  

Termen limită: 31 mai 2017 

OPORTUNITĂŢI PENTRU STUDENŢI: 

 STUDII COMPLETE SAU PARŢIALE ÎN STRĂINĂTATE  

 ŞCOLI DE VARĂ 

 STAGII DE PRACTICĂ 

 

http://www.upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari-Internationale_Mobilitati-pentru-studenti-2017-2018_115_ro.html
http://www.upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari-Internationale_Mobilitati-pentru-studenti-2017-2018_115_ro.html
mailto:erasmus.outgoing@upt.ro
http://www.oamk.fi/fi/tietoa-oamkista/tapahtumat/summer-school/
http://issostrava.cz/iss2017.php#programme11
http://issostrava.cz/iss2017.php#programme12
http://issostrava.cz/iss2017.php#programme13
http://issostrava.cz/iss2017.php#programme21
http://issostrava.cz/iss2017.php#programme22
http://issostrava.cz/iss2017.php#programme23
http://issostrava.cz/iss2017.php#programme31
http://issostrava.cz/iss2017.php#programme32
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 SUMMER SCHOOL CREATIVE BUSINESS MODELLING IN ANTWERP&GHENT (BELGIA) 

Tip: Școală de vară cu durata de 10 zile cu taxă de participare 450 EUR, cazare asigurată de 

organizatori 

Termen limită: 31 mai 2017 

https://www.eventbrite.nl/e/summer-school-creative-business-modelling-from-idea-to-

business-model-tickets-31632967056  

 

 ANTWERP SUMMER UNIVERSITY 2017: COMPANIES CROSSING BORDERS (BELGIA) 

Tip: Școală de vară 

Costuri: 600 EUR (include taxa de curs, mesele de prânz, seara festivă. Nu include cazare sau 

transport internațional) 

Termen limită: 1 iunie 2017 

http://www.uantwerp.be/companies-crossing-borders  

 

 HUMBOLDT SUMMER UNIVERSITY (GERMANIA) 

Tip: Școli de vară 

Termen limită: 1 iunie 2017 

o Global Cities as Centers of Knowledge Production 
o Crisis and Future of the European Union  
o The European Union between Supranational Integration and National Sovereignty 
o Fulbright American Studies Summer Session@Humboldt  
o Nazi Germany - Rise and Fall 
o Berlin's Graveyard Culture as Mirror of Society - An Interdisciplinary Perspective  
o The Berlin Wall - Tales of Division and Unity  
o What do Germans laugh about? A Performative History of German Comedy from 1945 

until Today  
o Change as the only constant - recent dynamics in the "always Beta City of Berlin"  
o European City and Regional Development Planning - The Case of Berlin 
o Land in the City - Green in the City  
o Introduction to International Economic Law - Session I 
o Jewish Narratives in Germany Exploring Memory Past and Present  
o When Islam and Feminism Meet 
o Interreligious and Intercultural Dialogue in Germany - Interrogating Memory and 

Migration  
o Introduction to International Economic Law - Session II 
o Refugee Protection and Forced Migration  
o Berlin in the Summer - Session 1 
o German in the City 
o Berlin in the Summer - Session 2 
o Land and City: Writers in and around Berlin 
o Writing the City 

 

 A(I)RCH BNB: ENVISIONING TOURISM-RELATED REAL-ESTATE SUMMER SCHOOL (ITALIA) 

Tip: Școală de vară 

Costuri: 600 EUR (Nu include transportul internațional, asigurările, cazarea, mesele.) 

Termen limită: 11.06.2017 

 http://international.polito.it/courses/summer_schools  

https://www.eventbrite.nl/e/summer-school-creative-business-modelling-from-idea-to-business-model-tickets-31632967056
https://www.eventbrite.nl/e/summer-school-creative-business-modelling-from-idea-to-business-model-tickets-31632967056
http://www.uantwerp.be/companies-crossing-borders
http://huwisu.de/courses/details/202/
http://huwisu.de/courses/details/200/
http://huwisu.de/courses/details/185/
http://huwisu.de/courses/details/203/
http://huwisu.de/courses/details/180/
http://huwisu.de/courses/details/195/
http://huwisu.de/courses/details/184/
http://huwisu.de/courses/details/197/
http://huwisu.de/courses/details/197/
http://huwisu.de/courses/details/199/
http://huwisu.de/courses/details/183/
http://huwisu.de/courses/details/186/
http://huwisu.de/courses/details/179/
http://huwisu.de/courses/details/181/
http://huwisu.de/courses/details/201/
http://huwisu.de/courses/details/190/
http://huwisu.de/courses/details/190/
http://huwisu.de/courses/details/189/
http://huwisu.de/courses/details/193/
http://huwisu.de/courses/details/177/
http://huwisu.de/courses/details/178/
http://huwisu.de/courses/details/182/
http://huwisu.de/courses/details/191/
http://huwisu.de/courses/details/192/
http://international.polito.it/courses/summer_schools
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 BEYOND THE UNIVERSITY DORM SUMMER SCHOOL (ITALIA) 

Tip: Școală de vară 

Costuri: 700 EUR (Nu include transportul internațional, asigurările, cazarea, mesele.) 

http://international.polito.it/courses/summer_schools  

 

 ANTWERP SUMMER UNIVERSITY: ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES: IMPROVING YOUR 

UNIVERSITY PAPERS AND PRESENTATIONS (BELGIA) 

Tip: Școală de vară 

Costuri: 635 EUR (include taxa de curs, cina festivă. Nu include prânzul, cazarea, transportul 

internațional, activitățile sociale)  

Termen limită: 15 iunie 2017 

http://uantwerp.us10.list-

manage.com/track/click?u=00ab16ef271e85619ce634e43&id=a32805b5f5&e=7e1ccc6581  

 

 6TH EDITION OF THE INTERNATIONAL MASTER IN EUROPEAN PROJECT PLANNING AND 

MANAGEMENT (ITALIA) 

Tip: Program de studii masterale 

Costuri: 3600 EUR (taxă de școlarizare) 

Termen limită: 20.06.2017 

http://europlan.pixel-online.org/MST_intro.php  

 

 STAGIU DE PRACTICĂ LA  BIROUL DE RELAŢII INTERNAŢIONALE AL UNIVERSITE DE 

BOURGOGNE (FRANŢA) 

Tip: Stagiu de practică  

Termen limită: 25.06.2017 

http://www.upt.ro/img/file/Up/University%20of%20Burgundy_placement.pdf  

 

 BUNDESTAG INTERNATIONAL PARLIAMENTARY SCHOLARSHIP (GERMANIA) 

Tip: Burse pentru stagii de practică 

Bursă: Alocație de 500 EUR/lună, cazare gratuită, asigurări, alocaţie transport internaţional 

Termen limită: 30.06.2017 

http://www.bundestag.de/ips  

 

Pentru o listă a tuturor oportunităților de studii promovate de DRI accesați: 

http://www.upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari-Internationale_Oportunitati-de-studii,-practica,-angajare-in-

strainatate-2016-2017_111_ro.html  

Pentru o listă a tuturor oportunităților de practică/angajare în străinătate consultați: 
 http://www.upt.ro/international/Noutate_Oferte-de-locuri-de-practica-Erasmus+_27_ro.html  

  

http://international.polito.it/courses/summer_schools
http://uantwerp.us10.list-manage.com/track/click?u=00ab16ef271e85619ce634e43&id=a32805b5f5&e=7e1ccc6581
http://uantwerp.us10.list-manage.com/track/click?u=00ab16ef271e85619ce634e43&id=a32805b5f5&e=7e1ccc6581
http://europlan.pixel-online.org/MST_intro.php
http://www.upt.ro/img/file/Up/University%20of%20Burgundy_placement.pdf
http://www.bundestag.de/ips
http://www.upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari-Internationale_Oportunitati-de-studii,-practica,-angajare-in-strainatate-2016-2017_111_ro.html
http://www.upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari-Internationale_Oportunitati-de-studii,-practica,-angajare-in-strainatate-2016-2017_111_ro.html
http://www.upt.ro/international/Noutate_Oferte-de-locuri-de-practica-Erasmus+_27_ro.html
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 APEL AUF "MOBILITÉS DES CHERCHEURS DE L'ECO EN 2017" 
Tip: Grant pentru participarea la manifestări științifice 

Termen limită: Cu cel puțin 6 săptămâni înainte de manifestarea științifică 

https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-centrale-et-orientale/appels-offre-

regionales/mobilites-des-chercheurs-en-eco-en-2017/  

 

 APEL AUF "ORGANISER UNE MANIFESTATION SCIENTIFIQUE EN ECO EN 2017" 

Tip: Grant pentru organizarea de manifestări științifice 

Termen limită: Cu cel puțin 3 luni înainte de manifestarea științifică 

https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-centrale-et-orientale/appels-offre-

regionales/organiser-une-manifestation-scientifique-en-eco-en/   

  

 APEL REGIONAL STUDIES ASSOCIATION "RSA EARLY CAREER GRANT SCHEME" 

Tip: Grant de cercetare 

Termen limită: 31 mai 2017 

http://www.regionalstudies.org/funding/page/early-career-grant-scheme  

 

 APEL REGIONAL STUDIES ASSOCIATION "RSA AWARDS 2017" 

Tip: Premiu 

Termen limită: 31 mai 2017 

http://www.regionalstudies.org/funding/page/rsa-awards-2017  

 

 BURSE DE CERCETARE ÎN JAPONIA OFERITE DE FUNDAȚIA INTERNAȚIONALĂ MATSUMAE ÎN 

PERIOADA APRILIE 2018 – MARTIE 2019 (JAPONIA) 

Tip: Grant de cercetare. Programul are o limită de vârstă – 49 de ani și se adresează doctorilor 

în inginerie sau științe naturale care nu au mai călătorit în Japonia. 

Termen limită: 31 august 2017 

http://www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en  

 

 BURSE INDIVIDUALE DE CERCETARE MARIE SKLODOWSKA CURIE 2017 

Tip: Fellowship (1-2 ani) 

Termen limită: 15 septembrie 2017 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal  

 

Dacă nu mai doriți să primiți acest newsletter  

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

OPORTUNITĂŢI PENTRU CADRE DIDACTICE: 

APELURI LA CANDIDATURI PENTRU PROIECTE,  

GRANTURI  

https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-centrale-et-orientale/appels-offre-regionales/mobilites-des-chercheurs-en-eco-en-2017/
https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-centrale-et-orientale/appels-offre-regionales/mobilites-des-chercheurs-en-eco-en-2017/
https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-centrale-et-orientale/appels-offre-regionales/organiser-une-manifestation-scientifique-en-eco-en/
https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-centrale-et-orientale/appels-offre-regionales/organiser-une-manifestation-scientifique-en-eco-en/
http://www.regionalstudies.org/funding/page/early-career-grant-scheme
http://www.regionalstudies.org/funding/page/rsa-awards-2017
http://www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en
https://ec.europa.eu/research/participants/portal
mailto:adriana.iacob@upt.ro

