
Dacă nu mai doriți să primiți acest buletin informativ  

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

Burse, evenimente și concursuri 

pentru studenți 
Atelier de comunicare în limba franceză pentru studenții UPT 
Dată, oră: 29.10.2021, ora 16:00 
Link: https://upt-
ro.zoom.us/j/98423946036?pwd=VXNJNXBLTkZKWkF0Z2JHMTZuK0hUZz09  
Atelierul virtual este moderat de Kevin Raynaud, lector francez în UPT, și are ca 
temă literatura. Participanții vor discuta în limba franceză despre cărțile care i-au 
inspirat și pe care doresc să le recomande celorlalți. Pot participa studenți de la 
toate specializările și ciclurile de studii.  

European Student Assembly 
Proiect internațional care permite studenților să își facă cunoscute ideile privind 
viitorul Europei în diverse domenii: mediu și schimbare climatică, sănătate, 
economie, piața muncii, poziția UE în lume, valori, drepturi, securitate, migrație, 
digitalizare, educație, cultură, tineret, sport, etc. 
https://eucinitiative.wordpress.com/about/why-join-us/  

Burse DAAD pentru masterat / stagii de specializare în artele spectacolului 
Burse pentru studii de masterat cu durata de 1-2 ani sau stagiu de specializare cu 
durata de 10 luni, în limba germană sau engleză, în universități din Germania 
Pot candida: studenți în an terminal sau absolvenți din domeniile artă, design 
Termen limită: 02.11.2021 
Detalii: aici 

Burse DAAD pentru masterat (toate disciplinele) 
Burse pentru studii de masterat cu durata de 1-2 ani, în limba germană sau 
engleză, în universități germane 
Pot candida: studenți în an terminal sau absolvenți din orice domeniu de studii 
Termen limită: 15.11.2021 
Detalii: aici 

Burse DAAD pentru doctorat cu dublă coordonare / cotutelă 
Burse pentru stagii de cercetare cu durata de 1-2 ani în cadrul unei universități sau 
institut de cercetare din Germania 
Pot candida: absolvenți, doctoranzi 
Termen limită: 15.11.2021 
Detalii: aici 

Burse DAAD pentru stagii de cercetare cu durata de un an 
Burse pentru stagii de cercetare cu durata de 7-12 luni, în cadrul unei universități 
sau institut de cercetare din Germania 
Pot candida: doctoranzi 
Termen limită: 15.11.2021 
Detalii: aici 

Burse DAAD pentru stagii de cercetare de scurtă durată 
Burse pentru stagii de cercetare cu durata de 1-6 luni, în cadrul unei universități 
sau institut de cercetare din Germania 
Pot candida: doctoranzi, tineri cercetători, post-doctoranzi 
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Termene limită: 15.11.2021, 02.05.2022 
Detalii: aici 

Burse DAAD pentru masterat/stagii de specializare în arte plastice, design, 
comunicare vizuală și film 
Burse pentru masterat cu durata de 1-2 ani sau stagiu de specializare de 10 luni în 
limba germană sau engleză, în universități din Germania 
Pot candida: studenți din an terminal sau absolvenți din domeniile artă, film și 
design 
Termen limită: 30.11.2021 
Detalii: aici 

Burse DAAD pentru cursuri universitare de vară 
Burse pentru cursuri de limbă și cultură cu durata de 3-4 săptămâni în cadrul unei 
universități din Germania 
Pot candida: studenți din anii 2-4, masteranzi din anul 1 
Termen limită: 01.12.2021 
Detalii: aici  

Burse de studii BAYHOST la universități din Bavaria 
Termen limită: 01.12.2021 
Detalii: https://www.uni-regensburg.de/bayhost/english-
1/bayhost/english/scholarships/study-in-bavaria/index.html  

Conferință internațională pentru studenți “Open Science and 
Internationalisation” 
Termen limită: 01.12.2021 
Detalii:http://upt.ro/img/file/Up/211015_InternationalStudentConferenceElbasan.pdf  

Burse de studii, pentru stagii de specializare sau cursuri de vară de limbă, 
literatură, cultură și civilizație oferite de ACBS în diverse țări: 

 Armenia – termen limită 14.03.2022 / 23.03.2022 

 Azerbaidjan – termen limită 23.03.2022 

 Bulgaria – termen limită: 27.01.2022 / 29.04.2022 

 Cehia – termen limită: 24.02.2022 

 Iordania – termen limită: 30.06.2022 

 Nigeria – termen limită: 24.02.2022 

 Polonia – termen limită: 24.02.2022 / 02.06.2022 

 Serbia – termen limită: 27.01.2022 

 Slovacia – termen limită: 24.02.2022 

 Turkmenistan – termen limită: 23.03.2022 

Detalii: https://roburse.ro/burse-de-studii/bursa-acord-bilateral/  

Concurs de selecție pentru burse Erasmus+ de practică 
Perioadă depunere candidaturi: 27.09.2021 – 10.07.2022 
Detalii: http://upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari-Internationale_Mobilitati-
pentru-studenti-2021-2022_155_ro.html 

Stagii de practică cu posibilitate de finanțare prin programul Erasmus+ 
Electronic Engineering - Product Applications, Chepstow, Marea Britanie 
Electronic Engineering - Research & Development, Chepstow, Marea Britanie 
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Insight & Market Research - Romanian market, Bristol, Marea Britanie 
Finance and accounting, Bath, Marea Britanie 
Marketing and Market Research, Belfast, Marea Britanie 
Digital Communications, Swindon, Marea Britanie 
Data Science, Bristol, Marea Britanie 
Software Engineering, Bristol, Marea Britanie 

 

Oportunități pentru  

personalul didactic și/sau 

administrativ 

Cursuri de limba engleză sau spaniolă oferite de SpainBcn în Barcelona 
Cursuri de limba engleză: 22-26 noiembrie, 6-10 decembrie, 13-17 decembrie 
Cursuri de limba spaniolă:15-19 noiembrie, 13-17 decembrie 
Cost: 350 EUR 
Detalii: https://spainbcn.com/  

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: 03.11.2021 
Detalii: https://roburse.ro/concurs/bursa-v-parvan-si-n-iorga-2021/   

Granturi DAAD pentru stagii de cercetare 
Granturi pentru stagii de cercetare cu durata de 1-3 luni, în cadrul unei universități 
sau institut de cercetare din Germania 
Pot candida: profesori universitari, cercetători 
Termene limită: 15.11.2021, 02.05.2022 
Detalii: aici 

Granturi DAAD pentru stagii de lucru 
Granturi pentru stagii de lucru cu durata de 1-3 luni în cadrul unei instituții pentru 
cooperare artistică din Germania 
Pot candida: profesori universitari din domeniile artă, arhitectură, design 
Termene limită: 15.11.2021, 02.05.2022 
Detalii: aici 

Propuneri noi acorduri de cooperare Erasmus+/SEE 
Termen limită: 01.12.2021 pentru acordurile care vor intra în vigoare în anul 
universitar 2022-2023 
Noua procedură:  https://www.upt.ro/img/file/Proceduri/Procedura_acorduri.pdf  
Noul formular: https://www.upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari-
Internationale_Acorduri-bilaterale-Erasmus+_8_ro.html  

Oportunitate de predare la Université de Bretagne Occidentale - IUT Quimper 
(Franța) 
Săptămâna internațională este programată în perioada 6-8 aprilie 2022. Pot 
participa cadre didactice care predau în domeniile marketing, administrarea 
afacerilor, logistică și transporturi, biologie și industria alimentară. Cursul/cursurile 
(8 ore în total) vor fi predate studenților din anul I, în limba engleză, germană sau 
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spaniolă. Există posibilitatea finanțării mobilității prin programul Erasmus+, cu 
condiția depunerii documentelor necesare din timp la DRI.  
Termen limită: 15.01.2022 
Înregistrare: https://www.univ-brest.fr/iut-quimper/menu/International/International-
Week/Journees-Internationales-International-Days  
Informații privind mobilitățile Erasmus+ de predare: 
http://upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari-Internationale_Mobilitati-de-
predare-si-formare-2021-2022_162_ro.html  

 

UPT, membră a rețelei de universități E³UDRES² 

Întâlnire EUDRES la St. Pölten University of Applied Sciences (18-20.10.2021) 

În cadrul întâlnirilor s-au prezentat noutățile la nivel european privind Inițiativa 
Universităților Europene, a fost analizat primul an de proiect și s-au discutat 
metode de optimizare a activității pentru următorii doi ani ai proiectului, acordându-
se o atenție deosebită impactului pe termen mediu și lung a E³UDRES².  

Pe pagina proiectului https://www.eudres.eu/ a fost postată o felicitare interactivă 
care conține filme și imagini de la activitățile organizate în primul an de proiect.  

Universitatea Politehnica Timișoara a fost reprezentată de o delegație compusă din 
rectorul UPT, Conf. univ. Dr. ing. Florin Drăgan, președintele Senatului UPT,  
Prof. univ. Dr. ing. Radu Vasiu, prorectorul pe probleme de cercetare,  
Prof. univ. Dr. ing. Liviu Marșavina, directorul CeL, Dr. ing. Diana Andone, și 
reprezentantul studenților în Senatul UPT, Alexandru Iliescu. 

Aprobarea proiectului Blended Intensive Programmes (BIP) - Erasmus+ short 
term mobility Experiment in Art, Design & Technology 

În cadrul acestui proiect 6-8 studenți de la UPT vor lucra împreună cu studenți de 
la celelalte universități membre E³UDRES² pentru a crea ceva ce combină arta și 
tehnologia.  

O parte a programului se va derula online, iar o parte față-în-față la UAS St. Pölten 
(16-20 mai 2022).  

Persoana de contact de la UPT: Prof. univ. Dr. ing. Radu Vasiu 
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