
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 
Concurs videoclipuri « Merci, mon prof d’université ! » 
Concursul se adresează studenților înmatriculați la studii de licență sau masterat 
Termen limită: 23.11.2021 
Detalii: https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/lancement-du-
concours-video-merci-mon-prof-duniversite-2-0/  

Webinar Explore Inspiring Career Paths 
Patru tineri cu parcursuri profesionale diferite (Anita Derecskei - Tutor 
Development Manager @ Perly, Miganoush Magarian - Co-Founder & CEO @ 
TeachSurfing, Ádám Marjai - Digital Product Designer @ LogMeIn & Startup 
Founder @ Minup, Sergei Tereshenkov - Communications Lead @ EU-Russia 
Civil Society Forum) vor discuta despre cariera lor 
Dată: 25.11.2021 
Detalii: https://www.eventbrite.de/e/explore-inspiring-career-paths-tickets-
180671191397  

Burse de studii și de practică Erasmus+ în universități din afara Uniunii 
Europene 
Mobilitățile se vor derula în semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022. 
Termen limită depunere candidaturi: 09.12.2021 
Lista locurilor disponibile: 
http://upt.ro/img/file/Erasmus+/2122/211116_Locuri_mobilitati_KA107.xls  
Detalii: http://upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari-Internationale_Mobilitati-
pentru-studenti-2021-2022_155_ro.html  

Școală de iarnă online “The Cultural Heritage of Europe” 
Termen limită:13.12.2021 
Detalii: https://summerschool.pte.hu/  

Festivalul Internațional de Teatru Francofon de la Zabrze, Polonia 
La festival pot participa trupe formate din 4-10 tineri cu vârsta cuprinsă între 15 și 
27 de ani. Informații detaliate aici. 
Termen limită: 15.01.2022 
Detalii: https://www.10sur10.com.pl/7eme-festival-international-de-theatre-
francophone-pour-la-jeunesse-appel-a-
candidature/?fbclid=IwAR0mMg_fDAwulGqWF36Lpyx9KI9L4LvCwaaOcT7oN7OP
RgdNO2e2TnNflwk  

Programul Vulcanus în Japonia 
Bursă pentru curs intensiv de limba japoneză cu durata de 4 luni, urmat de un 
stagiu de practică de 8 luni într-o companie din Japonia 
Termen limită: 20.01.2022 
Detalii: https://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan  

Stagii de practică la UNICEF 
Lista locurilor disponibile: https://jobs.unicef.org/en-us/filter/?search-
keyword=&work-type=internship  
Detalii: https://www.unicef.org/careers/internships  
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Oportunități pentru  

personalul didactic și/sau 

administrativ 

Granturi Erasmus+ de predare la universități din afara Uniunii Europene 
Destinații posibile: 
http://upt.ro/img/file/Erasmus+/2122/211116_Locuri_mobilitati_KA107.xls (a se 
vedea sheet-ul STA – Mobilități de Predare) 
Informații suplimentare: http://upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari-
Internationale_Mobilitati-de-predare-si-formare-2021-2022_162_ro.html  

The 5th Norwegian Circular Economy Conference 
Conferință organizată în format hibrid, fără taxă pentru participarea online 
Data: 25.11.2021 
Detalii și înregistrare: 
https://www.innovasjonnorge.no/en/tjenester/arrangementer/crm-events/the-5th-
norwegian-circular-economy-conference-and-matchmaking/?section=description 

QSR International Grant for Early Career Researchers 
Termen limită: 30.11.2021 
Detalii: https://www.qsrinternational.com/getattachment/nvivo-qualitative-data-
analysis-software/NVivo-Community/QSR-Research-Grant/Grant-application-
guidelines-QSR.pdf.aspx?lang=en-US  

Granturi SEE pentru mobilități de predare sau formare la universități 
partenere din Norvegia sau Islanda  
Mobilitățile se vor derula în semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022. 
Grantul acoperă transportul (sumă forfetară între 275 și 530 EUR, în funcție de 
distanța dintre universități) și subzistența (250 EUR/zi). Mobilitățile de predare 
presupun cel puțin 8 ore de predare pe săptămână, iar cele de formare minimum 
20 de ore de activitate. Locuri disponibile: 

Tip Universitate Domeniu Număr 
mobilități 

Predare Reykjavik University 0715 - Mechanics and metal 
trades 

1 

Predare Reykjavik University 0712 - Environmental protection 
technology 

1 

Predare Norwegian University 
College of Agriculture 
and Rural 
Development 

0521 - Environmental sciences 
0788 - Inter-disciplinary 
programmes and qualifications 
involving engineering, 
manufacturing and construction 
(Rural development) 
081 - Agriculture 

3 

Predare Norwegian University 
of Science and 
Technology 

0715 - Mechanics and metal 
trades 

2 
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Predare Norwegian University 
of Science and 
Technology 

0732 - Building and civil 
engineering 

2 

Predare Norwegian University 
of Science and 
Technology 

061 - Information and 
Communication Technologies 

2 

Predare Norwegian University 
of Science and 
Technology 

0714 - Electronics and 
automation 

2 

Formare Norwegian University 
College of Agriculture 
and Rural 
Development 

M - Professional, scientific and 
technical activities 

3 

Formare UiT The Arctic 
University of Norway 

M - Professional, scientific and 
technical activities 

1 

Formare Norwegian University 
of Science and 
Technology 

M - Professional, scientific and 
technical activities 

3 

Detalii: http://upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari-Internationale_Mobilitati-
SEE-2020-2022-(proiect-19-MOB-0025)-_143_ro.html  

 

UPT, membră a rețelei de universități E³UDRES² 

E³UDRES² I-Living Labs 

În strânsă legătură cu ciclurile de inovare rezonante, Proiectul Universităților 
Europene E³UDRES² înființează I-Living-Labs pentru viitoarele universități și regiuni 
inteligente și durabile. „I” vine de la inspirație, inovare, intercultural, internațional, 
interdisciplinar, intersectorial, incluziv, și intens. 

E³UDRES² adoptă conceptul de Living Labs pentru dezvoltarea „Universităților 
Viitorului”, precum și pentru regiunile inteligente și durabile. Living Labs sunt definite 
ca ecosisteme de inovare deschisă, centrate pe utilizator, care integrează procese 
concurente de cercetare și inovare într-un parteneriat public-privat-oameni. Aceste 
I-Living-Labs se bazează pe tehnici de învățare centrate pe individ, precum și pe 
medii de cercetare și inovare deschisă, care ajută părțile interesate de I Living Lab 
să dobândească și să formeze abilități viitoare și să creeze împreună soluții la 
provocările relevante. 

Abordarea constă în integrarea proceselor de cercetare și inovare în cazuri de 
utilizare în viața reală, care implică echipe interdisciplinare cu experți din diferite părți 
interesate. I-Living-Labs aplică metode de cercetare de proiectare și repetă următorii 
pași principali: Co-Ideație și Co-creare, Explorare, Experimentare și Evaluare 

14 studenți și 7 angajați UPT sunt implicați în prima ediție a I-Living--Labs 
desfășurată între  8.11.2021 și 15.12.2021. În perioada Aprilie - Mai 2022 va fi 
lansată o a doua ediție la care sperăm că mai mulți studenți ai UPT vor participa la 
noile proiecte și laboratoare de dezvoltare a unor idei inovatoare. 
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E³UDRES² Science Pub Quiz 

Acoperind diverse subiecte, de la inteligența artificială la sustenabilitate, precum și 
informații generale despre alianța universităților europene, E³UDRES² Science Pub 
Quiz este un eveniment online de 60 de minute, creat pentru toată lumea!  

Următorul E³UDRES² Science Pub Quiz va avea loc în 2 decembrie 2021 de la 19:00 
CET.  

Pentru mai multe informații și înscriere: https://eudres.eu/pubquiz.  
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