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OPORTUNITĂȚI PENTRU STUDENȚI 
 

Stagii de practică la Banca Centrală Europeană (Germania) 

 Traineeship in Market Operations, termen limită: 06.10.2022, detalii: 

https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=6443  

 Traineeship in Statistics and Data Science, termen limită: 07.10.2022, detalii: 

https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=6325 

 Traineeship in IT Security, termen limită: 10.10.2022, detalii: 

https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=5953 

 Traineeship in Data Science (Data Analytics Services division), termen limită: 11.10.2022, detalii: 

https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=6002 

 

DAAD PhD-and Postdoc-Matchmaking for students in Life Sciences from Hungary, 

Romania, Serbia (Online) 

Eveniment online pentru studenți în domeniile chimie, ecologie, etc. în cadrul căruia vor fi prezentate 

oportunități de studii doctorale și stagii de cercetare în Germania, posibilități de finanțare și de cooperare. 

Data: 06-07.10.2022 

Înregistrare: https://daad-events.plazz.net/#splashscreen.html  

 

Burse ACBS în Slovacia  

 Burse de studii pentru studenți de la ciclurile de licență sau masterat - sunt disponibile 25 luni de 

bursă pentru candidații români 

 Burse de cercetare pentru doctoranzi sau cadre didactice/cercetători - sunt disponibile 13 luni de 

bursă pentru candidații români 

Perioada eligibilă pentru mobilitate: 15.02.2022 - 30.08.2023. Durata unei mobilități 3-10 luni. 

Termen limită: 10.10.2022 

Detalii: https://roburse.ro/concurs/slovacia-2022-2023-relansare/  

 

Winter School on Physics of the Cell la University of Trento (Italia) 

Pot candida studenți din anii III-IV licență și masteranzi din domeniile fizică, chimie, matematică sau 

programe interdisciplinare. UPT poate nominaliza cel mult 5 studenți, selecția finală fiind făcută de 

organizatori. Studenții UPT care doresc să participe la școala de iarnă vor transmite un CV și o scrisoare 

de motivație (în limba engleză) la adriana.iacob@upt.ro.  

Taxă de participare: 400 EUR 

Termen limită: 10.10.2022 

Detalii: https://international.unitn.it/incoming/winter-school-on-physics-of-the-cell-cellphystn2  
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Mobilități Erasmus+ de studii în semestrul al II-lea al anului universitar 2022-2023 

 27.09.2022 - 14.10.2022 Depunere dosare de candidatură 

 20.10.2022 - 21.10.2022 Interviuri de selecție 

 24.10.2022 Afișare rezultate preliminare selecție 

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

2022-2023_165_ro.html   

 

Programe intensive mixte (BIP) oferite de Polytechnic Institute of Bragança (Portugalia)  

Un program intensiv mixt include atât o activitate fizică, cuprinsă între 5 și 30 zile, cât și o componentă 

online obligatorie. Mai multe detalii aici. 

Programe intensive mixte propuse de Polytechnic Institute of Bragança: 

 Challenge Based Innovation (6 ECTS); 

 Embedded Systems Applications (6 ECTS); 

 Emotional Education (6 ECTS) 

Termen limită: 15.10.2022 

Contact la UPT: erasmus.outgoing@upt.ro  

Detalii: https://portal3.ipb.pt/index.php/en/gri/blended-intensive-programmes  

 

Burse de studii la University of Applied Sciences Western Switzerland (Elveția) 

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 

 

Stagii de practică la University of Applied Sciences Western Switzerland (Elveția) 

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 

 

Programe intensive mixte oferite de Bauhaus-Universität Weimar (Germania) 

Un program intensiv mixt include atât o activitate fizică, cuprinsă între 5 și 30 zile, cât și o componentă 

online obligatorie. Mai multe detalii aici. 

Programe intensive mixte propuse de Bauhaus-Universität Weimar: 
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 Domeniul arhitectură/urbanism: Hi there! - Getting in touch... (3 ECTS); Living and Housing - 

Now and Then (3 ECTS); Surface beyond body - Surface, body and architecture (3 ECTS); 

 Domeniul artă/design: Writing about your own artistic practice (3 ECTS); 

 Domeniul media/cultură:  Listening with Eyes, Seeing with Ears (3 ECTS); Cyanotype in 

Contemporary Art (3 ECTS); Contemporary MERZ building (3 ECTS); Humans and the city: 

stories behind faces (3 ECTS); 

Termen limită: 06.11.2022 

Contact la UPT: erasmus.outgoing@upt.ro  

Detalii: www.uni-weimar.de/springschool  

 

 

OPORTUNITĂȚI PENTRU ANGAJAȚI 

 

Webinare EAQUALS pentru cadre didactice 

 04.10.2022 - L’utilisation en ligne de ressources authentiques pour tous les niveaux 

 11.10.2022 - Improved well-being: A catalyst for the move from ‘self’ to ‘team’ and ‘organization’ 

 03.11.2022 - Du plaisir au Bonheur d’enseigner le français dans un contexte dynamisant et 

motivant! 

 14.11.2022 - How to Maximize students’ Speaking Opportunities in Online Classes  

 13.12.2022 - Methods and Strategies for teaching Visual Representation 

Detalii: https://www.eaquals.org/eaquals-events/type/webinars-online/  

 

Workshop-uri online pe teme legate de combaterea rasismului 

 05.10.2022 - ID Talks Invisible Racism: Racism is often hidden behind closed doors. Hate speech, 

fake news, lack of critical thinking contribute to new forms of racism. How can youth work 

address this invisible racism? Learn about good practices from the field and join this important 

and urgent mission.Guest speaker: Balint Jósa, United against racism 

 19.10.2022 - ID Talks Intersectionality & Racism: What if you don’t only have a minority 

ethnicity, but also a disability, a different religion or sexual orientation… Multiple discrimination 

makes it more challenging to defend your rights. We zoom in on the intersectionality between 

disability and race, and where you can find support and inspiration for activism. Ready to 

challenge discrimination and racism and its negative personal and professional impact? The talk 

will have international sign interpretation! Guest speaker: Lydia Gratis, Saved by the sign & EU 

Youth Deaf Association, Ireland 

 02.11.2022 - ID Talks Practising Anti-Racism: Find out how EU youth programmes provide 

opportunities and formats for anti-racism youth work. Come and learn from the existing 

experiences. We give you tips and tricks you can use in your youth work practice locally and 

internationally. Find out how you can make best use of youth work to promote and practise anti-

racism. Guest speaker: Miriam Petra Ómarsdóttir Awad, Erasmus+: Youth in action National 

Agency, Iceland 

Înregistrare: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOP5hDwo9qauXRwwv2O2xpLyMnOFe6VFDFQRKUDBt

QfS6_CQ/viewform?usp=pp_url  

Detalii: https://www.salto-youth.net/rc/inclusion/inclusiontraining/idtalks/  
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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  

Virtual Staff Training Course Thinking Digital in Joint Programmes 

Termen limită: 10.10.2022 

Detalii: https://drive.google.com/file/d/1Ds-WG5gPhadVp-90QlWIA9QlPJoASI0f/view?usp=sharing  

Apel la candidaturi: Visiting professor program at Polytechnic Institute of Bragança 

Domenii: inginerie electrică, electronică, management, ecologie 

Termen limită: 15.10.2022 

Detalii: http://inqueritos.ipb.pt/?r=survey/index/sid/712348/lang/pt  

Apel DAAD la propuneri: Go East Summer Schools 2023 

Școlile de vară eligibile au durata între 12 și 21 zile, se derulează în perioada iulie-septembrie 2023 și sunt 

organizate de universități din România în limba engleză sau germană. Școlile de vară selectate nu vor 

beneficia de finanțare direct de la DAAD, însă pot percepe o taxă de max. 650 EUR/participant. Taxele de 

participare pot fi utilizate pentru rambursarea costurilor organizaționale și operaționale.  

Participanții vor primi o bursă DAAD care include taxa de participare, costurile de transport și de 

subzistență.  

Termen limită: 08.11.2022 

Detalii: https://www.daad.de/en/study-research-teach-abroad/internships/goeast/summer-winter-

schools/tender-for-go-east-winter-and-summer-schools-2020/  

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/  

Knowledge Research Education Conference 2022 

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

Perioadă: 10-11.11.2022 

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

17th International Technology, Education and Development Conference (INTED) 

Termen limită: 17.11.2022 

Detalii: https://iated.org/inted/  
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UPT MEMBRĂ A REȚELEI DE UNIVERSITĂȚI EUROPENE:  
PROIECTUL E³UDRES² 

  

Nou membru al alianței E³UDRES² 

Jyväskylä University of Applied Sciences (JAMK) 

(https://www.jamk.fi/en) din Finlanda va deveni al 

nouălea membru al alianței E³UDRES². La fel ca și 

Saxion University of Applied Sciences și Fulda 

University of Applied Sciences, aceasta va deveni o 

universitate parteneră asociată până în Septembrie 

2023, când va începe următoarea etapă a E³UDRES². 

Detalii: https://eudres.eu/news/eudres-alliance-welcomes-jyvaskyla-uas  

Al doilea hackathon E³UDRES²  

“Make your Europe & Make it Work” 

Termen limită înregistrare: 04.10.2022 

Pot participa: studenți, cadre didactice și cetățeni din regiunile 

universităților partenere E³UDRES² 

Perioadă: 13-14.10.2022 

Tematică: 

 Developing Sustainable Food Products 

 Design of a Booking Platform for Care Services 

 Digital Technologies and Advanced Manufacturing 

 Add Value in Musculoskeletal Healthcare 

 Sustainable Tourism for a Mountain Valley 

 Development of a Start-Up Village 

Detalii: https://eudres.eu/hackathon-2022  

A treia ediție a E³UDRES² I Living Labs 

Perioada: octombrie – decembrie 2022 

Pot participa: studenți de la toate universitățile E³UDRES² 

Echipe formate din: 6-14 persoane 

Detalii: https://eudres.eu/i-living-labs-fall-22  

 

E³UDRES² Timisoara Meeting 

Perioada: 18-21.10.2022 

Formular înscriere: 

https://form.123formbuilder.com/6247656/form 

Descriere: 

http://upt.ro/img/file/Up/220921_Eudres_Timisoara_Meeting_Information.pdf  
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