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Delegație UPT la Conferința Anuală EAIE 

din Sevilla  

 

În perioada 12-15 septembrie, la Sevilla s-a 

desfășurat Conferința anuală cu participare mondială 

organizată de Asociația Europeană pentru 

Internaționalizarea Educației (EAIE). Două 

universități timișorene au participat împreună cu alte 

19 universități românești sub sigla StudyinRomania: 

Universitatea Politehnica Timişoara și Universitatea 

de Vest. Deplasarea a fost susținută de Consiliul 

Național al Rectorilor, iar delegația română a fost 

însoțită de prof. dr. Sorin Câmpeanu, președinte CNR. 

Conferința a inclus o expoziție cu oferte educaționale 

din diferite țări europene și de pe alte continente. 

Atmosfera a fost dinamică, tinerească, spiritul 

academic împletindu-se cu cel de prietenie și cu 

dorința de a dezvolta cât mai multe parteneriate 

internaționale în domeniul universitar. 

„Prima zi de târg a fost foarte aglomerată. La ora 14:30 

(miercuri, 13 septembrie) a avut loc recepția 

României la expoziție, unde au fost invitați membri ai 

Comisiei Europene și Non-europene. Seara a avut loc 

o întâlnire cu reprezentanții comunității de români 

din Andaluzia.” a precizat prof. univ. dr. ing. Lia Dolga, 

directorul Departamentului de Relații Internaționale, 

UPT. 

La deschiderea conferinței au participat autoritățile 

naționale și toate televiziunile spaniole. 

Ziua a doua a Conferinței internaționale pentru 

internaționalizarea educației de la Sevilla a fost plină 

de evenimente românești, în care UPT s-a implicat 

direct. 

La recepția României au fost prezenți numeroși 

parteneri internaționali actuali și viitori ai 

universităților românești. 



 

 

 

  

 

La standul românesc, invitații au fost întâmpinați de 

Excelența sa Gabriela DANCĂU, ambasador al 

României în Spania, Radu-Cătălin MARDARE, Consul 

General al României la Sevilla, oficialități ale 

Guvernului României și ale autorităților naționale în 

domeniul educației (Gigel PARASCHIV, secretar de 

stat in Ministerul Educației Naționale, Sorin 

CÂMPEANU, președintele Consiliului National al 

Rectorilor, Adrian CURAJ, director general UEFISCDI, 

Adrian GEORGESCU, director adjunct Agenția 

Națională Erasmus+), rectori și prorectori ai 

universităților expozante. 

Echipa UPT a purtat discuții pregătitoare ale 

viitoarelor parteneriate academice internaționale și a 

prezentat oferta academică proprie vizitatorilor 

finlandezi, peruani, columbieni, turci, malaiezieni. 

Seara a avut loc întâlnirea cu reprezentanți ai 

comunităților românești din Andaluzia. Gazde bune 

au fost din nou Gabriela DANCĂU, ambasador al 

României în Spania, secretari de stat din Ministerul 

Educației Naționale și Ministerul pentru Românii de 

Pretutindeni, autorități naționale în domeniul 

educației. 

Echipa UPT s-a bucurat de o frumoasă surpriză, o 

adevărată răsplată pentru eforturile depuse in 

formarea unor absolvenți bine pregătiți: în numele 

comunităților de români din Andaluzia, a vorbit 

inginer Daniel LEUCIAN PELE, absolvent al 

Universității Politehnica Timişoara promoția 1998, 

ocupând actualmente o poziție cheie într-o firmă 

regională în domeniul mentenanței sistemelor 

energetice.  

Absolventul nostru a avut multe cuvinte frumoase 

legate de pregătirea ce i-a fost oferită în UPT, care l-a 

ajutat să se realizeze profesional și să instruiască la 

rândul său noi generații de tehnicieni energeticieni. 



 

  

 

Diplomă de excelență acordată 

Universității Politehnica Timişoara de 

Universitatea din Szeged  

Cu prilejul deschiderii anului universitar la 

Facultatea de Inginerie a Universității din Szeged, 

Ungaria, UPT a fost răsplătită cu o Diplomă de 

excelență pentru parteneriatele internaționale 

dezvoltate împreună cu universitatea maghiară.  

La festivitate a participat o delegație formată din  

Lia DOLGA, director de Relaţii Internaționale,  

Eugen GHITA, prodecan al Facultății de Mecanică, 

Constantin DUMITRESCU, profesor la Departamentul 

de Management.  

Diploma este o recunoaștere a anilor de colaborare 

rodnică, prietenoasă, în diferite programe europene 

în domeniul educației si cercetării. 

 

Oportunități pentru studenți 

 

1. Stagiu de practică Erasmus+ la University of 

Vigo (Spania). Termen limită: candidaturile se 

acceptă pe toata durata anului universitar 

2017-2018 

2. Burse de studii Erasmus+ în semestrul II al 

anului universitar 2017-2018 (Austria, Belgia, 

Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Danemarca, 

Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Italia, 

Letonia, Lituania, Marea Britanie, Olanda, 

Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, 

Suedia, Ungaria, Macedonia, Turcia, Norvegia). 

Termen limită: 06.10.2017 

3. Stagii de practică cu durata de 3- 6 luni la 

Agenția Spațială Europeană (Germania). 

Termen limită: 31.10.2017 

4. Semestru de studii „Principles of Sustainable 

Business” la Trier University of Applied Science 

(Germania). Termen limită: 01.11.2017 

(semestrul II), 01.05.2018 (semestrul 1) 

5. Burse pentru studii doctorale „Hong Kong 

Fellowship Scheme” (Hong Kong). Termen 

limită: 01.12.2017 

http://www.upt.ro/img/file/Up/Erasmus_Placement%20Offer_UVigo_Spain1718.pdf
http://www.upt.ro/img/file/Up/Erasmus_Placement%20Offer_UVigo_Spain1718.pdf
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
http://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA/Student_Internships2
http://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA/Student_Internships2
http://umwelt-campus.de/studysemester
http://umwelt-campus.de/studysemester
https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/index.html
https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/index.html


 

 

6. Burse pentru studii parțiale sau complete de 

masterat și doctorat BAYHOST (Germania). 

Termen limită: 01.12.2017 

7. Școală de vară / iarnă „Humboldt Winter and 

Summer University” (Germania). Termen 

limită: 15.02.2018  

 

Pentru o listă completă a oportunităților de studii și 

practică pentru studenți promovate de DRI accesați 

pagina: http://www.upt.ro/international/Mobilitati-

Si-Cooperari-Internationale_Oportunitati-2017-

2018_121_ro.html 

 

Oportunități pentru cadre didactice 

 

1. International Scientific Conference On It, 

Tourism, Economics, Management And 

Agriculture - ITEMA 2017 (Ungaria). Termen 

limită: 10.10.2017 

2. Fulbright Senior Award for Visiting Scholars 

(Statele Unite ale Americii). Termen limită: 

16.10.2017 

3. Fulbright RAF Scholar Award (Statele Unite ale 

Americii). Termen limită: 24.10.2017 

4. Humboldt Research Fellowship for 

Experienced Researchers (Germania). Fără 

termen limită.  

5. Humboldt Research Fellowship for 

Postdoctoral Researchers (Germania). Fără 

termen limită.  

6. Apel AUF "Mobilités des chercheurs de l'ECO en 

2017" (orice țară). Termen limită: cu cel puțin 

6 săptămâni înainte de manifestarea științifică. 

7. Apel AUF “Projets pour la création ou le 

renforcement de formations 

professionnalisantes de niveau premier cycle”.  

Termen limită: 31.10.2017 

8. Apel DAAD "Go-East Summer Schools 2018” at 

Foreign Universities in Central Eastern, 

Southeastern, Eastern Europe and CIS. Termen 

limită: 08.11.2017 

 

Dacă nu mai doriți să primiți acest newsletter  

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

cu subiectul dezabonare. 

 

http://www.uni-r.de/bayhost/english/scholarships/study-in-bavaria/index.html
http://www.uni-r.de/bayhost/english/scholarships/study-in-bavaria/index.html
http://huwisu.de/
http://huwisu.de/
http://www.upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari-Internationale_Oportunitati-2017-2018_121_ro.html
http://www.upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari-Internationale_Oportunitati-2017-2018_121_ro.html
http://www.upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari-Internationale_Oportunitati-2017-2018_121_ro.html
http://www.itema-conference.com/
http://www.itema-conference.com/
http://www.itema-conference.com/
http://www.fulbright.ro/the-fulbright-senior-postdoctoral-program-2018-2019
http://www.fulbright.ro/the-fulbright-raf-scholar-award-2018-2019
https://www.humboldt-foundation.de/web/pub_progsearch.main?p_lang=en&p_forschungsaufenthalt_id=1&p_promotions_jahr=2014&p_karrierestufe_id=1&p_nation=RUM&p_button_search=Search&p_detail_text_id=1710
https://www.humboldt-foundation.de/web/pub_progsearch.main?p_lang=en&p_forschungsaufenthalt_id=1&p_promotions_jahr=2014&p_karrierestufe_id=1&p_nation=RUM&p_button_search=Search&p_detail_text_id=1710
https://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-postdoc.html
https://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-postdoc.html
https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/mobilites-chercheurs-de-leco-2017/
https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/mobilites-chercheurs-de-leco-2017/
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-projets-creation-renforcement-de-formations-professionnalisantes/
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-projets-creation-renforcement-de-formations-professionnalisantes/
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-projets-creation-renforcement-de-formations-professionnalisantes/
https://goeast.daad.de/de/24302/index.html
https://goeast.daad.de/de/24302/index.html
https://goeast.daad.de/de/24302/index.html
mailto:adriana.iacob@upt.ro

