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OPORTUNITĂȚI PENTRU STUDENȚI 
 

Stagii de practică la Banca Centrală Europeană (Germania) 

• Traineeship in the Governance and Transformation Services Division, termen limită: 

01.11.2022, detalii: https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=6499  

• Traineeship in Forecasting and Policy Modelling, termen limită: 01.11.2022, detalii: 

https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=6594  

• Traineeships in the Directorate General Monetary Policy, Monetary Analysis Division, 

termen limită: 01.11.2022, detalii: https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=6655  

 

Consiliere online pentru candidații la burse DAAD (Germania) 

Serviciul German de Schimb Academic (DAAD) scoate și în acest an la concurs burse în Germania pentru 

studenți, absolvenți și doctoranzi din cadrul instituțiilor de învățământ superior și cercetare din România. 

Sunt finanțate programe de masterat desfășurate în limba germană și/sau în limba engleză și stagii de 

cercetare. Oferta completă a programelor de burse DAAD România: https://bit.ly/BurseDAAD23-24. 

Consilierea online a candidaților va avea loc între orele 13:00 – 14:00 în următoarele zile: 

• 01.11.2022: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwtde2pqj0rE9QKFN_GYEklvUUfV-

OUWDiD 

• 03.11.2022: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAlc-yrpzIiGNRHlKkBiv3LyiA_opEmicsW 

• 10.11.2022: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUpdOGoqTgsGdF4hwr-

1oCYL94trbFIoVS6 

 

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

Sunt disponibile 2 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 se găsesc aici. Stagiile de practică se vor derula în semestrul al II-lea. 

Bursele SEMP (Swiss-European Mobility Programme) sunt în valoare de 2200 CHF/ semestru. Pentru a 
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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 

 

Stagii de practică Erasmus+ pentru studenți (Spania, Italia) 

• Product owner assistant internship in Barcelona (max. 6 luni) 

• IT system administrator assistant internship in la Rioja Spain (max. 6 luni) 

• Embedded hardware & software engineer internship in La Rioja Spain (max. 6 luni) 

• PYTHON developer assistant internship in Brindisi Italy (max. 6 luni) 

• Food quality control assistant in Teruel Spain (max. 6 luni) 

 

Kennedy Academy for Students (România) 

Ambasada Statelor Unite în România, alături de Consiliile Americane pentru Educație Internațională, 

invită studenții români cu vârsta cuprinsă între 18-27 de ani să candideze la cea de-a patra ediție a 

Kennedy Academy for Students. Programul Kennedy Academy for Students este structurat în jurul 

subiectelor de democrație, educație civică și participare activă în comunitate și va avea loc între 14-18 

Decembrie 2022 în București. 

Termen limită: 06.11.2022 

Detalii: https://americancouncils.ro/programe/kennedy-academy-for-students/  

 

Apel AUF la candidaturi „La technologie au service de la lutte contre l’inégalité des sexes” 

Termen limită: 06.11.2022 

Detalii: https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-

candidatures-la-technologie-au-service-de-la-lutte-contre-linegalite-des-sexes/  

 

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: 

• 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  

 

Școli de iarnă la Universitatea din Almeria (Spania) 

5 programe predate în limba engleză sau spaniolă: Spanish Language & Culture: Basic, Independent and 

Proficient User; Horticultura Protegida Sostenible: Sistemas de cultivo sin suelo e hidroponía; 
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Instalaciones solares en entornos productivos: fundamentos, diseño y cálculo; Spanish Mediterranean 

Tourism: On-site Study for Three Sustainable Models; Globalization, Change of Values and 

Communication 

Termen limită: 11.11.2022 

Detalii: https://www.ual.es/en/estudios/study-abroad/cursos-de-invierno  

 

Programul de burse de studii BAYHOST (Germania) 

Bursele sunt pentru studii de masterat, doctorat sau stagii de cercetare la universități din Bavaria. Bursele 

se acordă pentru un an universitar și pot fi prelungite de cel mult două ori.  

Termen limită: 01.12.2022 

Detalii: https://www.uni-regensburg.de/bayhost/english-1/bayhost/english/scholarships/study-in-

bavaria/index.html  

 

International Doctoral Conference MEKON23 (Cehia) 

Conferință pentru doctoranzi și tineri cercetători . Cele mai bune lucrări vor fi premiate.  

Termen limită: 02.12.2022 

Detalii: https://www.ekf.vsb.cz/mekon/en/  

 

Burse ACBS în Elveția ptr. anul universitar 2023-2024 (Elveția) 

Sunt disponibile: burse de masterat pentru arte, burse de cercetare, burse pentru doctorat, burse 

postdoctorale 

Termen limită: 05.12.2022 

Detalii: https://roburse.ro/2022/09/08/elvetia-2023-2024/  

 

Burse “Make Our Planet Great Again” (MOPGA 2023) 

Sunt disponibile 40 de burse (grant 2500 EUR/lună, primă de instalare 500 EUR) pentru stagii de 

cercetare în Franța cu durata de 12 luni. Pot candida tineri cercetători care și-au prezentat teza de 

doctorat între decembrie 2017 și ianuarie 2023, francofoni, care lucrează pe teme precum schimbarea 

climatică, sustenabilitatea, tranziția energetică, implicațiile sociale ale problemelor de mediu, 

interdependența dintre sănătatea umană, animală și a mediului, etc.   

Termen limită: 16.01.2023 

Detalii: https://www.campusfrance.org/fr/mopga-2023  

 

OPORTUNITĂȚI PENTRU ANGAJAȚI 

 

Workshop online “Practising Anti-Racism: Find out how EU youth programmes provide 

opportunities and formats for anti-racism youth work” 

Data: 02.11.2022 

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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Webinare EAQUALS pentru cadre didactice 

• 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/  

 

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/  

Webinar ECML "Creating pathways between digital citizenship and language education: 

Defining a pedagogical framework and its accompanying tasks" 

Termen limită: 09.11.2022 

Detalii: https://www.ecml.at/Resources/Webinars/tabid/5456/language/en-GB/Default.aspx  

Knowledge Research Education Conference 2022 

Conferința este dedicată îmbunătățirii eficienței și calității programelor 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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PROIECTUL „ENGAGED AND ENTREPRENEURIAL EUROPEAN UNIVERSITY AS 
DRIVER FOR EUROPEAN SMART AND SUSTAINABLE REGIONS” (E³UDRES²) 

  

Prima reuniune E³UDRES² din România 

Universitatea Politehnica Timișoara a găzduit între 18 

și 21 octombrie 2022 prima reuniune din România a 

E³UDRES², un consorțiu de 9 universități europene 

(St. Pölten University of Applied Sciences, Austria, 

Instituto Politécnico de Setúbal, Portugalia, 

Universitatea Politehnica Timișoara, România, Szent 

Istvan University Gödöllö, Ungaria, UC Leuven 

Limburg, Belgia, Vidzeme University of Applied Sciences, Letonia, Saxion University of Applied Sciences, 

Olanda, Fulda University of Applied Sciences, Germania și JAMK University of Applied Sciences, Finlanda) 

care promovează dezvoltarea orașelor mici și mijlocii și a mediului rural din jurul acestora, transformându-

le în regiuni inteligente și durabile, conturând și contribuind la crearea unui viitor prosper, cu o mai bună 

calitate a vieții pentru o societate europeană în plin progres.  

Detalii: https://upt.ro/Informatii-utile_prima-reuniune-eudres-din-romania_823_ro.html  

Forumul strategic E³UDRES² 

Forumul strategic, moderat de 

prof.univ.dr.ing. Radu Vasiu, președintele 

Senatului UPT, și organizat pe sesiuni 

plenare și sesiuni de lucru, a urmărit în 

special definirea priorităților consorțiului 

E³UDRES², discutarea domeniilor cheie 

pentru dezvoltarea alianței, mai ales în 

contextul continuării proiectului finanțat din 

fonduri ale Uniunii Europene. Proiectul și-a 

atins până în prezent cu succes majoritatea 

obiectivelor și se dorește extinderea și 

prelungirea acestuia pentru anii următori. Așa cum și-a asumat, alianța interuniversitară se dorește a fi un 

adevărat motor pentru dezvoltarea unor regiuni europene inteligente și sustenabile. 

Detalii: https://upt.ro/Informatii-utile_forumul-strategic-eudres-evenimentul-major-al-reuniunii-de-

l_824_ro.html  

E³UDRES² I-Residencies 

Tema: Economie circulară cu impact regional 

Participanți: 6 studenți și 8 cercetători 

Perioada: 16-21.11.2022 

Detalii: https://eudres.eu  

E³UDRES² Regional Stakeholders Forum 

Perioada: 24-25.11.2022 

Detalii: https://eudres.eu/news  
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