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Zilele cooperării UPT – Republica Serbia  

 

În perioada 18 - 27 octombrie 2017 Departamentul Relaţii 

Internaționale al Universității Politehnica Timişoara a derulat o 

serie de activități menite să aducă în prim plan relațiile 

apropiate la nivel tehnologic și academic dintre UPT și 

universități din Republica Serbia în cadrul unor proiecte și 

parteneriate. 

Evenimentul “Zilele cooperării UPT – Republica Serbia” a 

evidențiat cele mai recente realizări în domeniul academic, și 

anume colaborările desfășurate prin noul program Erasmus+ 

KA107 cu 4 mari universități din Republica Serbia: 

Universitatea din Novi Sad, Universitatea din Belgrad, 

Universitatea din Kragujevac și Universitatea din Niş. 

Programul Erasmus+ KA107 permite studenților, personalului 

academic și neacademic să efectueze mobilități de studii, de 

predare sau de formare în domenii de interes comun, atât înspre 

cât și dinspre cele 4 universități partenere. 

Evenimentul “Zilele cooperării UPT – Republica Serbia” a 

cuprins atât activități pentru studenți, cât și discuții, workshop-

uri și activități promoționale pentru personalul academic și 

neacademic al universităților partenere pe teme legate de 

programul  Erasmus+, cercetare, dezvoltare a curriculei. 

Participarea invitaților din Republica Serbia la Zilele Carierei 

este o noutate în programul acestui eveniment de tradiție și o 

oportunitate prin care dorim sa atragem interesul atât 

studenților cât și a spațiului economic timișorean asupra unor 

potențiale viitoare colaborări. 

 

 



 

 

 

  

Oportunități pentru studenți 

 

1. Stagiu de practică la University of Vigo - International 

University Cooperation -EU project: Erasmus Mundus 

Green TECH WB (Spania). Fără termen limită. Pentru 

finanțare Erasmus+ se vor respecta regulile și 

termenele limită din UPT ale programului.  

2. Burse de studii şi cercetare în străinătate oferite în baza 

acordurilor bilaterale dintre România şi Azerbaidjan, 

Bulgaria, Cehia, China, Cuba, Egipt, Iordania, Iran, 

Israel, Mongolia, Nigeria, Polonia, Slovacia, Vietnam. 

Termenele limită variază. 

3. Semestru internațional „Principles of Sustainable 

Business Study Semester” la Trier University of Applied 

Science (Germania). Termene limită: 01.11.2017, 

01.05.2018. 

4. Stagiu de practică la Oulu University of Applied 

Sciences (Finlanda). Termen limită: 15.11.2017. 

5. Şcoală de iarnă “Food and Health Winter School” la 

Universitatea din Padova (Italia). Termen limită: 

22.11.2017. 

6. Burse pentru studii doctorale „Hong Kong Fellowship 

Scheme” (Hong Kong). Termen limită: 01.12.2017. 

7. Burse pentru studii parțiale sau complete de masterat 

și doctorat BAYHOST (Germania). Termen limită: 

01.12.2017. 

8. Programul de burse pentru stagii de practică Vulcanus 

în Japonia. Termen limită: 20.01.2018. 

9. Școală de vară / iarnă „Humboldt Winter and Summer 

University” (Germania). Termen limită: 15.02.2018. 

10. Stagii de practică: 

 Machine Learning & Data - Summer Internship - 

Stockholm – Spotify (Suedia) 

 Scrum Master - Lisboa – Farfetch (Portugalia) 

 Working Student / Intern - US Business 

Development – FinReach (Germania). 

11. Stagii de practică în Consumer Service la BoomIT 

(Cehia, Germania, etc.). Fără termen limită. 

 

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 

 

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/img/file/Up/Erasmus_Placement%20Offer_UVigo_Spain1718.pdf
http://roburse.ro/2017/10/30/am-lansat-concursurile-acord-bilateral-2018-2019/
http://roburse.ro/2017/10/30/am-lansat-concursurile-acord-bilateral-2018-2019/
http://roburse.ro/2017/10/30/am-lansat-concursurile-acord-bilateral-2018-2019/
http://roburse.ro/2017/10/30/am-lansat-concursurile-acord-bilateral-2018-2019/
http://umwelt-campus.de/studysemester
http://umwelt-campus.de/studysemester
http://umwelt-campus.de/studysemester
http://www.upt.ro/img/file/Up/OUAS_placement_offer_2018.pdf
http://www.upt.ro/img/file/Up/OUAS_placement_offer_2018.pdf
http://www.tesaf.unipd.it/en/foodhealth
http://www.tesaf.unipd.it/en/foodhealth
https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/index.html
https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/index.html
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://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan
http://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan
http://huwisu.de/
http://huwisu.de/
https://www.iagora.com/unijob/CL9Q0HFH
https://www.iagora.com/unijob/CL9Q0HFH
https://www.iagora.com/unijob/CL9Q0LOQ
https://www.iagora.com/unijob/CL9Q0MPI
https://www.iagora.com/unijob/CL9Q0MPI
http://www.upt.ro/international/Noutate_Oferte-de-locuri-de-practica-Erasmus+_27_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


 

 

Oportunități pentru cadre didactice 

 

1. Humboldt Research Fellowship for Experienced 

Researchers (Germania). Fără termen limită.  

2. Humboldt Research Fellowship for Postdoctoral 

Researchers (Germania). Fără termen limită.  

3. Apel AUF "Mobilités des chercheurs de l'ECO en 2017" 

(orice țară). Termen limită: cu cel puțin 6 săptămâni 

înainte de manifestarea științifică. 

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

Universities in Central Eastern, Southeastern, Eastern 

Europe and CIS. Termen limită: 08.11.2017 

5. Stagii de specializare pentru cadre didactice oferite în 

baza acordurilor bilaterale între România şi Azerbaidjan 

(Termen limită: 02.03.2018), Mongolia (02.03.2018), 

Polonia (23.02.2018), Slovacia (23.02.2018).  

 

 

 

 

 

Dacă nu mai doriți să primiți acest newsletter  

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

cu subiectul dezabonare. 

 

 

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://goeast.daad.de/de/24302/index.html
https://goeast.daad.de/de/24302/index.html
https://goeast.daad.de/de/24302/index.html
http://roburse.ro/2017/10/30/am-lansat-concursurile-acord-bilateral-2018-2019/
http://roburse.ro/2017/10/30/am-lansat-concursurile-acord-bilateral-2018-2019/
mailto:adriana.iacob@upt.ro


 

 

* Numărul de burse se orientează după rezultatele procesului de selecție din 2017; număr estimat de burse pentru anul 2018/2019 cu condiția  

punerii la dispoziție a mijloacelor financiare necesare. 

 
 
 

Serviciul German de Schimb Academic (DAAD) oferă pentru anul universitar 2018/2019 burse pentru școli 
de vară, studii de masterat și stagii de cercetare în cadrul universităților din Germania. Se poate aplica și 
pentru programe de masterat și pentru stagii de cercetare în limba engleză.  
 
Oferta de burse pentru anul universitar 2018/2019 (hyperlinkuri in text):  

 

Master-/ stagii de specializare:     

 arhitectură 

masterat de 1-2 ani sau 
stagiu de specializare de 
10 luni în limba germană 
sau engleză 

absolvenți / studenți în an 
terminal din domeniile 
arhitectură, urbanism și 
design de interior 

30.09.2017 

Master-/ stagii de specializare:     

 artele spectacolului 

 muzică  

masterat de 1-2 ani sau 
stagiu de specializare de 
10 luni în limba germană 
sau engleză 

absolvenți / studenți în an 
terminal din domeniile 
artă, muzică, actorie, film 
și design 

31.10.2017 

Master: toate disciplinele 
masterat de 1-2 ani în 
limba germană sau 
engleză 

absolvenți / studenți în an 
terminal, toate disciplinele 

15.11.2017 

Stagii de cercetare doctoranzi / 
tineri cercetători:  

 scurtă durată 

1- 6 luni, în cadrul unei 
universități sau al unui 
institut de cercetare 

doctoranzi,  
tineri cercetători,  
post-doctoranzi 

15.11.2017 

1.05.2018 

Stagii de cercetare doctoranzi / 
tineri cercetători:  

 lungă durată (un an) 

7-10 luni, în cadrul unei 
universități sau al unui 
institut de cercetare 

doctoranzi,  
tineri cercetători,  
post-doctoranzi 

15.11.2017 

Stagii de cercetare:  
profesori universitari / 
cercetători 

1-3 luni, în cadrul unei 
universități sau al unui 
institut de cercetare  

profesori universitari, 
cercetători  

15.11.2017 

1.05.2018 

Stagii de lucru: profesori 
universitari din domeniile artă, 
muzică și arhitectură 

1-3 luni în cadrul unei 
instituții gazdă pentru 
cooperare artistică  

profesori universitari din 
domeniile artă, muzică și 
arhitectură, design, actorie  

15.11.2017 

1.05.2018 

Reinvitarea foștilor bursieri  
1-3 luni, în cadrul unei 
universități sau al unui 
institut de cercetare  

DAAD-Alumni (foști 
bursieri care au beneficiat 
de o bursă >6 luni ) 

15.11.2017 

1.05.2018 

Master-/ stagii de specializare: 

 arte plastice / film  
 

masterat de 1-2 ani sau 
stagiu de specializare de 
10 luni în limba germană 
sau engleză 

absolvenți / studenți în an 
terminal din domeniile 
artă, film și design 

30.11.2017 

Cursuri de vară  

3-4 săptămâni, cursuri de 
limbă şi cultură, limbaj de 
specialitate în cadrul unei 
universități din Germania   

studenţi (între anii 2-4), 
masteranzi (în primul an) 

1.12.2016 

 
Pentru informații suplimentare și consiliere personală puteți contacta si lectorul DAAD din cadrul universității Dvs. 
sau din cel mai apropiat centru universitar. Lectorii DAAD vă stau la dispoziție în orașele București, Cluj-Napoca, 
Iași, Sibiu și Timișoara.  Adresele de contact și programul cu publicul se găsesc pe www.daad.ro. 

Centrul de Informare DAAD  
Str. Buzești nr. 61, bl. A6, et.9, ap.59 
011013 Bucureşti 
Tel:           021. 310.15.40  
E-mail:      info@daad.ro  
                   www.daad.ro 
Facebook: DAADRomania 

Peste 100 de burse pentru studenți, absolvenți, 
doctoranzi și cercetători* 

https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=3&origin=10&subjectGrps=&daad=1&q=&page=2&detail=57135744
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=3&origin=10&subjectGrps=&daad=1&q=&page=2&detail=50109971
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=3&origin=10&subjectGrps=&daad=1&q=&page=2&detail=57135743
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=3&origin=10&subjectGrps=&daad=1&q=&page=3&detail=50026200
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=3&origin=10&subjectGrps=&daad=1&q=&page=2&detail=50015434
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=3&origin=10&subjectGrps=&daad=1&q=&page=1&detail=57140602
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=3&origin=10&subjectGrps=&daad=1&q=&page=2&detail=50015456
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=3&origin=10&subjectGrps=&daad=1&q=&page=2&detail=50015456
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=3&origin=10&subjectGrps=&daad=1&q=&page=2&detail=50015456
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=3&origin=10&subjectGrps=&daad=1&q=&page=3&detail=50110016
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=3&origin=10&subjectGrps=&daad=1&q=&page=3&detail=50110016
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=3&origin=10&subjectGrps=&daad=1&q=&page=3&detail=50110016
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=3&origin=10&subjectGrps=&daad=1&q=&page=1&detail=50015492
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=3&origin=10&subjectGrps=&daad=1&q=&page=3&detail=57135742
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=3&origin=10&subjectGrps=&daad=1&q=&page=3&detail=50035295
https://www.daad.de/miniwebs/icbukarest/ro/11203/index.html
mailto:info@daad.ro
http://www.daad.ro/

