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BULETIN INFORMATIV  
AL DEPARTAMENTULUI RELAŢII INTERNAŢIONALE 
UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA 

iulie 2022 

OPORTUNITĂȚI PENTRU STUDENȚI 
 

Stagii de practică la Banca Centrală Europeană pentru absolvenți 

- Traineeship in Information Systems, termen limită: 20.07.2022, detalii: 

https://talent.ecb.europa.eu/careers/SpecificFolder?jobId=5390&source=University+outreach  

- Traineeships in the Directorate General Information Systems, termen limită: 20.07.2022, detalii: 

https://talent.ecb.europa.eu/careers/SpecificFolder?jobId=5822&source=University+outreach  

- Traineeship in Service Delivery Team, termen limită: 22.07.2022, detalii: 

https://talent.ecb.europa.eu/careers/SpecificFolder?jobId=5864&source=University+outreach  

 

Concurs de selecție pentru mobilități SEE de studii și de practică în Islanda și Norvegia 

Studenții UPT pot efectua mobilități în instituții din Norvegia sau Islanda astfel: 

Mobilități de studii: 

- Reykjavik University (IS REYKJAV05) - 1 student,  ciclul licență, 5 luni, domeniul: 0212 - Interior and 

industrial design (secția: Mobilier şi amenajări interioare), coordonator Ș.l. Cristina Povian 

- Norwegian University College of Agriculture and Rural Development (N STAVANG09), 1 student, 

ciclul masterat, 5 luni, domeniul: 0521 - Environmental sciences, coordonator Ș.l. Rareş Hălbac-

Cotoară-Zamfir 

- Norwegian University of Science and Technology (N TRONDHE01) - 1 student, ciclul master, 5 luni, 

domeniul: 0732 - Building and civil engineering, coordonator Prof. Liviu Marşavina 

- Norwegian University of Science and Technology (N TRONDHE01) - 1 student, ciclul master, 5 luni, 

domeniul: 061 - Information and communication technologies, coordonator Prof. Radu Vasiu 

Mobilități de practică: 

- Reykjavik University (IS REYKJAV05) - 1 student, ciclul doctorat, 2 luni, domeniul: inginerie civilă, 

coordonator Prof. Marius Moşoarcă 

- Moderno AS (Oslo, Norvegia) - 3 studenți, ciclul licență, max. 4 luni fiecare, domeniul: arhitectură, 

coordonator Conf. Cristian Blidariu 

Termene limită pentru depunerea dosarelor de candidatură:  

- Norwegian University of Science and Technology (N TRONDHE01): 15.09.2022  

- Norwegian University College of Agriculture and Rural Development (N STAVANG09): 01.10.2022 

- Reykjavik University (IS REYKJAV05): 01.10.2022 

- Moderno AS (Oslo, Norvegia): 01.10.2022 

Detalii: http://upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari-Internationale_Mobilitati-SEE-2022-2023-

(proiect-21-MOB-0016)_167_ro.html  
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Concurs de selecție pentru mobilități de Erasmus+ de practică  

Sunt încurajați să îşi depună candidatura în special studenții înmatriculați în ultimul an de studii care 

doresc să îşi elaboreze lucrarea de licență/disertație la o universitate parteneră.  

Perioadă depunere candidaturi: 26.09.2022-10.07.2023 

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

2022-2023_165_ro.html  

 

Concurs de selecție pentru mobilități Erasmus+ de studii în semestrul al II-lea al anului 

universitar 2022-2023 

Pot candida studenți UPT înmatriculați la toate specializările. Sunt încurajați în mod deosebit să îşi 

depună candidatura studenții de la facultățile subreprezentate în prima rundă de selecție:  

- Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului 

- Facultatea de Electronică, Telecomunicații şi Tehnologii Informaționale 

- Facultatea de Inginerie Electrică şi Energetică 

- Facultatea de Inginerie din Hunedoara 

- Facultatea de Mecanică 

Calendar selecție: 

27.09.2022 - 14.10.2022 Depunere dosare de candidatură ONLINE pe pagina Solemove 

17.10.2022 - 19.10.2022 Verificare eligibilitate candidaturi 

20.10.2022 - 21.10.2022 Interviuri de selecție 

24.10.2022 Afişare rezultate preliminare selecție 

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

2022-2023_165_ro.html  

 

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  

Termen limită: 01.11.2022 

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

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

birou 107).  

 

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) îşi vor depune dosarele de candidatură constând în: 
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scrisoare de motivație (în care menționează pentru care dintre stagiile din oferta de mai sus candidează), 

CV, foaie matricolă, atestat de cunoaştere 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 

 

IEEE - International Conference on Electrical, Computer, Communications and 

Mechatronics Engineering (ICECCME) 

Termen limită: 30.07.2022 

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

17th International Conference on Ubiquitous Information Management and 

Communication 

Termen limită: 15.08.2022 

Detalii: http://www.imcom.org/  

Concurs de selecție pentru mobilități SEE de predare sau formare în Norvegia și Islanda 

Cadrele didactice din UPT pot candida pentru următoarele mobilități de predare: 

- Reykjavik University (IS REYKJAV05) - 1 cadru didactic, 5 zile, domeniul: 0521 - Environmental 

sciences, coordonator Ș.l. Rareş Hălbac-Cotoară-Zamfir 

- Norwegian University College of Agriculture and Rural Development (N STAVANG09), 1 cadru 

didactic, 5 zile, domeniul: 0521 - Environmental sciences, coordonator Ș.l. Rareş Hălbac-Cotoară-

Zamfir 

- Norwegian University of Science and Technology (N TRONDHE01) - 1 cadru didactic, 5 zile,  

domeniul: 0715 - Mechanics and metal trades, coordonator Prof. Liviu Marşavina 

- Norwegian University of Science and Technology (N TRONDHE01) - 1 cadru didactic, 5 zile, 

domeniul: 061 - Information and communication technologies, coordonator Prof. Radu Vasiu 

- UIT The Arctic University of Norway (N TROMSO01) - 1 cadru didactic, 5 zile, domeniul: 0716 - 

Motor vehicles, ships and aircraft, coordonator: Prof. Ana Virginia Socalici 

- UIT The Arctic University of Norway (N TROMSO01) - 1 cadru didactic, 5 zile, domeniul: 0713 - 

Electricity and energy, coordonator: Prof. Ana Virginia Socalici 

Angajații UPT pot candida de asemenea pentru următoarele mobilități de formare: 

- Reykjavik University (IS REYKJAV05) - 1 angajat, 5 zile, domeniul: M - Professional, scientific and 

technical activities, coordonator Prof. Nicolina Pop 

- Norwegian University of Science and Technology (N TRONDHE01) - 1 angajat, 5 zile, domeniul: M - 

Professional, scientific and technical activities, coordonator Prof. Radu Vasiu 

Termen limită: 01.10.2022 

Detalii: http://upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari-Internationale_Mobilitati-SEE-2022-2023-

(proiect-21-MOB-0016)_167_ro.html  
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Knowledge Research Education Conference 2022 

Conferința este dedicată îmbunătățirii eficienței şi calității programelor de formare doctorale.  

Perioadă: 10-11.11.2022 

Detalii: https://indico.techlib.cz/event/5/page/17-about-the-conference  

Apel la candidaturi pentru proiecte “Pilot a joint European degree label” și “Pilot 

institutionalised EU cooperation instruments to explore the feasibility for a possible 

European legal status for alliances of higher education institutions” 

Aceste inițiative urmăresc să faciliteze o cooperare transnațională aprofundată între instituțiile de 

învățământ superior din Europa, pe bază voluntară, în vederea constituirii unor diferite tipuri de alianțe. 

Bugetul total al apelului la candidaturi este de 2 milioane EUR.  

Termen limită: 06.10.2022 

Detalii: aici 

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 şi cercetătorilor din universități, centre şi institute de cercetare, care sunt 

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

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

în orice domeniu, cu excepția medicinei clinice. De asemenea, este util de ştiut 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 şi 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 

  

Primul bootcamp E³UDRES²  

„The New Sustainable Future Campus” 

O echipă a UPT a participat, în prima jumătate a lunii 

iulie, la primul Bootcamp E³UDRES², organizat la St. 

Jakob im Defereggental, în Osttirol, Austria 

Detalii: https://www.upt.ro/Informatii-

utile_universitatea-politehnica-timisoara-la-primul-

bootcamp-eudre_798_ro.html 

Al doilea hackathon E³UDRES² “MAKE YOUR EUROPE – And make it work in the region” 

Perioadă: 13-14.10.2022 

Detalii: https://eudres.eu/  
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