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BULETINUL INFORMATIV  

AL DEPARTAMENTULUI RELAŢII INTERNAŢIONALE 

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA 

 

septembrie 2020  

 

Burse ERASMUS+ de studii și de practică 

 Prezentare online mobilități Erasmus+ de studii și practică (prin Zoom):  

Data, ora: 24.09.2020, ora 14:00 

Link: https://upt-ro.zoom.us/j/92876571121?pwd=WEhHTklJS1JCNlUvdlNudGgycFkvQT09 

Meeting ID: 928 7657 1121  

Passcode: 100189 

 Locuri disponibile în această rundă de selecție:  

o 30 locuri pentru mobilități de studii în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021.  

Mobilitățile de studii se vor derula la universitățile partenere. 

o 70 de locuri pentru mobilități de practică în semestrul al II-lea sau în vacanța de vară 

2021. Stagiile de practică se pot derula în universitățile partenere sau în companii din 

străinătate. 

 Pot candida studenți care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 

o Înmatriculați la UPT la studii de licență, masterat sau doctorat (cu excepția doctoranzilor 

implicați în proiecte pe fonduri structurale) în momentul depunerii candidaturii. Pentru 

mobilitățile de studii pot candida în această rundă studenți din toți anii de studii, cu excepția 

anului I-licență. Pentru mobilitățile de practică de vară sunt eligibili atât studenții din anul I 

(cu condiția să fie integraliști când vor pleca în mobilitate), cât și viitorii absolvenți de 

programe de licență sau masterat din 2021. 

o Cu bune cunoștințe de limbi străine. Pentru mobilitățile de studii se va consulta lista de 

acorduri în care se precizează în ce limbi se poate studia la universitatea parteneră și ce 

nivel de competență lingvistică trebuie atins înainte de plecare. 

 Criterii de selecție: 

o Media multianuală (0-30 puncte). Pot pleca în mobilitate doar studenții care au cel mult 3 

restanțe la data preconizată de începere a mobilității. 

o Cunoașterea limbii străine (0-30 puncte, dintre care 10 puncte pentru studenții care 

efectuează mobilitatea în limba țării gazdă). Majoritatea instituțiilor partenere recomandă B1 

ca nivel minim de competență lingvistică la data începerii mobilității. 

o Criterii specifice (0-40 puncte) formulate de comisia de selecție şi făcute publice înainte de 

interviu. Printre criteriile specifice frecvent folosite:  compatibilitatea dintre domeniul de studii 

(specializarea) de la UPT și cel de la universitatea parteneră; compatibilitatea dintre curricula 
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din UPT şi cea din universitatea parteneră pentru anul de studii și pentru semestrul vizat; 

participarea la activități extra-curriculare și/sau de voluntariat; motivația studentului, etc. Un 

criteriu specific de selecţie pentru stagiile de practică este existenţa scrisorii de accept din 

partea instituţiei gazdă (0-10 puncte).  

o Bonificații: 

 studenți aflați la prima mobilitate Erasmus+ (10 puncte); 

 studenţii acceptaţi într-un program de dublă diplomă care candidează pentru o 

mobilitate Erasmus+ (10 puncte); 

 doctoranzi în co-tutelă internaţională care candidează pentru o mobilitate de 

studii/practică în universitatea coordonatorului străin al tezei (10 puncte). 

o Diferenţiere la egalitate de punctaj: În caz de egalitate a punctajului studenții cu 

oportunități reduse sau nevoi speciale vor avea prioritate. Statutul trebuie dovedit prin 

adeverinţa adecvată (a se vedea compoziţia dosarului de candidatură). 

 Calendar selecție: 

o Depunere candidaturi mobilități studii/practică: 28.09.2020 - 04.10.2020 

o Analizare dosare: 05.10.2020 - 11.10.2020 

o Interviuri online de selecție: 12.10.2020 - 18.10.2020 

o Publicare rezultate: 23.10.2020 

o Contestații: 23.10.2020 - 27.10.2020 

o Răspuns contestații: 28.10.2020 

o Publicare rezultate finale: 29.10.2020 

 Informații suplimentare: 

o Website: http://upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari-Internationale_Mobilitati-pentru-

studenti-2020-2021_144_ro.html 

o Persoană de contact: D-ra Miriana MILOSAVLEVICI, erasmus.outgoing@upt.ro  

o Prezentare Zoom pentru studenți în 24.09.2020, ora 14:00: https://upt-

ro.zoom.us/j/92876571121?pwd=WEhHTklJS1JCNlUvdlNudGgycFkvQT09  

(Meeting ID: 928 7657 1121, Passcode: 100189)  

 

Oportunități pentru studenți 

 Webinar ALTRAN: BOTS, los espías de tu negocio ¿Cómo protegerte de ellos? 
Termen limită: 17.09.2020 
Detalii: https://equipo.altran.es/bots-espias-negocio-como-protegerte/  

 Burse SEE de studii sau practică în universități sau companii din Islanda sau Norvegia 
Burse pentru mobilități de studii sau practică în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021 
Termen limită: 18.09.2020 
Detalii: http://www.upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari-Internationale_Mobilitati-SEE-2020-
2021-(proiect-19-MOB-0025)-_143_ro.html  

 Stagiu de practică la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene 
Termen limită: 28.09.2020 
Detalii: https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/traineeships/paid-traineeships/  
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 Erasmus Mundus Joint Master Degrees 
Burse pentru programe complete de  masterat 
Termen limită: septembrie – decembrie 2020 (în funcție de programul vizat) 
Detalii: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/erasmus-
mundus-joint-master-degrees_en  

 Stagiu de practică la Banca Centrală Europeană 
Termen limită: 28.09.2020 
Detalii:https://jobs.ecb.europa.eu/sap/bc/bsp/sap/z_hcmx_ui_ext/?jobId=005056AC2A4B1EEABB8
3EF63486546BE  

 Traineeships at the European Union Agency for Cybersecurity 
Stagii de practică pentru absolvenți de programe de licență, masterat sau doctorat 
Termen limită: 30.09.2020 
Detalii: https://www.enisa.europa.eu/recruitment/working-for-enisa/traineeship  

 Burse DAAD pentru masterat / programe postuniversitare în domeniul arhitecturii 
Burse pentru studii postuniversitare (durata de 10-24 luni) în Germania 
Termen limită: 30.09.2020 
Detalii: https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-
database/?detail=57135744 

 Lexus Design Award 2021 
Concurs internațional de design 
Termen limită: 11.10.2020 
Detalii: https://discoverlexus.com/highlights/entries-open-for-lexus-design-award-2021  

 Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University Research Internship 
Program 
Termen limită: 15.10.2020  
Detalii: https://admissions.oist.jp/oist-research-internship-program-description  

 International Winter Schools at the University of Trento 
Școli de iarnă pentru studenți din anii 3-4 licență sau masteranzi 
Termen limită: 15.10.2020 (selecție internă UPT) 
Detalii: https://international.unitn.it/incoming/summer-and-winter-schools  

 Stagii de practică pentru studenți la CERN (Organizația Europeană pentru Cercetări 
Nucleare) 
Termen limită: 19.10.2020 
Domenii de interes: https://careers.cern/disciplines  
Detalii: https://careers.cern/students  

 Burse de cercetare şi formare postuniversitară şi postdoctorală “Vasile Pârvan” la 
Accademia di Romania din Roma şi “Nicolae Iorga” la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca 
Umanistica din Veneţia 
Termen limită: 23.10.2020 
Detalii: https://roburse.ro/2020/07/16/concurs-parvan-iorga-2020/  

 Programul Național de Burse al Republicii Slovace 
Burse de mobilitate (în semestrul al II-lea) pentru studenți de la ciclurile de licență (anii 3-4), 
masteranzi, doctoranzi 
Termen limită: 31.10.2020 
Detalii: https://www.scholarships.sk/en/main/programme-terms-and-conditions/foreign-applicants  
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Oportunități pentru cadre didactice și cercetători 

 Mobilități SEE de predare sau formare în universități din Norvegia și Islanda 
Granturi pentru mobilități de predare sau formare la instituțiile partenere (durata 2-5 zile) 
Termen limită: 18.09.2020 
Detalii: http://www.upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari-Internationale_Mobilitati-SEE-2020-
2021-(proiect-19-MOB-0025)-_143_ro.html  

 Senior and Junior Fellowship Programme 2021 at the University of Bayreuth 
Termen limită: 04.10.2020 
Detalii: https://www.humboldt-centre.uni-bayreuth.de/en/applications/index.html  

 'Freigeist' Fellowships for young researchers 
Finanțare pentru tineri cercetători (cel mult 4 ani de la susținerea doctoratului)  
Termen limită: 15.10.2020 
Detalii: https://www.volkswagenstiftung.de/en/funding/our-funding-portfolio-at-a-glance/freigeist-
fellowships  

 Fulbright Visiting Scholar Program for Romanian professors and researchers 
Mobilități de predare sau cercetare în Statele Unite ale Americii  
Termen limită: 22.10.2020  
Detalii:http://www.fulbright.ro/?fbclid=IwAR1K1W57h8TGsRPBTZwue4R117upcx5QourSStwNNwL
oFi1HeDfbF6LfOGQ  

 Burse de cercetare și formare postuniversitară și postdoctorală “Vasile Pârvan” la 
Accademia di Romania din Roma și “Nicolae Iorga” la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca 
Umanistica din Veneția 
Burse pentru masteranzi, doctoranzi, doctori, cadre didactice sau cercetători din următoarele 
domenii: istorie și științe sociale, arheologie, arhivistică, biblioteconomie, filologie clasică și 
modernă, istoria artei și arhitectură, literatură și studii literare, arte, științe economice și științe 
exacte (matematică, fizică, chimie) 
Termen limită: 23.10.2020  
Detalii: https://roburse.ro/2020/07/16/concurs-parvan-iorga-2020/  

 Vizite de studiu în SUA pentru cadre didactice de la universități care au (sau intenționează 
să înființeze) programe de securitate cibernetică 
Termen limită: 30.10.2020 
Detalii: http://www.fulbright.ro/news/1169-
%20cybersecurity?fbclid=IwAR3w436LqKnEwK0F7lg_QrnL7IwKts_Oai71bpyvMqLqMB9IxlrnipMzb
%20dg  

 Programul Naţional de Burse al Republicii Slovace 
Burse pentru cadre didactice și cercetători 
Termen limită: 31.10.2020 
Detalii: https://www.scholarships.sk/en/main/programme-terms-and-conditions/foreign-applicants  

 DAAD - Study Visits by Groups of Foreign Students 
Vizite de studii pentru grupuri de max. 15 studenți la cel puțin 2 universități germane însoțiți de un 
cadru didactic 
Termen limită: 01.11.2020 
Detalii: http://daad.de/go/en/stipa10000016  
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