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OPORTUNITĂȚI PENTRU STUDENȚI 
 

Proiecție de film “16 levers de soleil – Thomas Pesquet” 

Film în limba franceză, cu subtitrare în limba română, realizat de Pierre-Emmanuel Le Goff în anul 2018. 

Rezumat: Călătorie în spațiu. Acesta este visul pe care Thomas Pesquet l-a realizat decolând de la baza de 

la Baikonur. La 450 de kilometri distanță de Pământ, în aceste șase luni în care lumea pare să se cufunde 

în necunoscut are loc un dialog între astronaut și opera vizionară a lui Saint Exupéry pe care acesta a 

adus-o la bordul stației spațiale. 

Data și locația: 23.11.2022, ora 18.30, Sala Polivalentă a Bibliotecii UPT (intrarea liberă) 

Detalii: http://upt.ro/international/noutate.php?id=156&lb=ro  

Stagii de practică la Banca Centrală Europeană (Germania) 

• Traineeship in environmental sustainability in banknote production, termen limită: 

25.11.2022, detalii: https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=6709  

• Traineeships in the Directorate General Monetary Policy, termen limită: 27.11.2022, detalii: 

https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=6679 

• Traineeship in the Communications team in Market Infrastructure and Payments, 

termen limită: 05.12.2022, detalii: https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=6774 

• Traineeship in Data Science and Analytics in HR, termen limită: 05.12.2022, detalii: 

https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=6798  

 

Burse de studii BAYHOST (Germania) 

Program de burse 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/  
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European Student Assembly (Franța) 

Din martie până în mai 2023, studenții selectați vor lucra remote pentru a-și aprofunda înțelegerea unui 

subiect ales și vor produce o serie de recomandări. După aceea se vor întâlni cu colegii lor pentru un 

eveniment de 3 zile la Strasbourg, în perioada 31 mai - 2 iunie, unde vor propune soluții concrete pentru 

problema aleasă.  

Termen limită: 04.12.2022 

Detalii: https://eucinitiative.files.wordpress.com/2022/10/esa23-handbook.pdf  

Înscriere: https://framaforms.org/application-european-student-assembly-2023-1664736409  

 

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/  

 

Concurs AUF de grafică “Les étudiant.e.s francophones face aux défis du 21ème siècle” 

Pot participa studenți înmatriculați la programe de licență sau masterat la universități membre AUF. 

Termen limită : 06.12.2022 

Detalii : https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/concours-regional-de-creation-

graphique-2022-les-etudiant-e-s-francophones-face-aux-defis-du-21eme-siecle/  

 

Stagii de practică Vulcanus in Japan 2023-2024 (Japonia)  

Programul de excelență Vulcanus vizează studenții înmatriculați în anul IV – licență, masteranzi și 

doctoranzi din anii I și II. Bursele acoperă un curs de limba japoneză cu durata de 4 luni, un seminar de 

cultură și civilizație japoneză și un stagiu de practică de 8 luni la o companie din Japonia.  

Termen limită: 20.01.2023 

Perioada de derulare a programului: septembrie 2023 – august 2024. 

Detalii: http://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan  

 

Joint European Summer School - Doing Business Across Europe (Spania, Germania, 

Olanda) 

Școala de vară are trei module a câte o săptămână fiecare: International Business Ethics la Rosenheim 

Technical University of Applied Sciences, Towards a Circular Economy la Windesheim University of 

Applied Sciences și Business Model Innovation & Entrepreneurial Strategyla Ramon Llull University. 

Studenții pot să se înscrie la 1, 2 sau la toate cele 3 module.  

Termen limită: 01.02.2023 

Detalii: https://www.windesheim.com/study-programmes/summer-school  

 

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

Tipuri de burse: burse pentru studii, burse pentru stagii de specializare, burse pentru cursuri de limbă 

Termen limită: 07.02.2023 

Detalii: https://roburse.ro/concurs/bulgaria-2023-2024/  
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OPORTUNITĂȚI PENTRU ANGAJAȚI 

 

International Conference on Business, Digitalization, and Sustainability  (India, format 

hibrid) 

Termen limită: 30.11.2022 

Detalii: https://cmt3.research.microsoft.com/ICBDS2023 

Pagina conferinței: https://sites.google.com/view/upessobconference/home?authuser=0  

 

Curs „La Pédagogie Entrepreneuriale, en quoi cela nous concerne tou.te.s ?”(Online) 

Data: 08.12.2022 

Termen limită înscriere: 07.12.2022 

Detalii: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-WMyCpBn-

ARXCsKhFzJqb2aH_f1sEdbBftMcWl4CTIGn4bA/viewform  

 

Webinar EAQUALS “Methods and Strategies for teaching Visual Representation” (Online) 

Data: 13.12.2022 

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

 

Burse “Make Our Planet Great Again” (Franța) 

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  

 

PROIECTUL „ENGAGED AND ENTREPRENEURIAL EUROPEAN UNIVERSITY AS 
DRIVER FOR EUROPEAN SMART AND SUSTAINABLE REGIONS” (E³UDRES²) 

  

E.I.N.S Open Lecture 3: New future and the 

new entrepreneur generation 

E.I.N.S Open Lectures este o serie de opt prelegeri 

oferite de experții proiectului, cu scopul de a 

îmbunătăți educația antreprenorială și de a identifica 

provocările și oportunitățile pentru activități comune. 

Prelegerile sunt online, și se adresează studenților și 

angajaților (cercetători, cadre didactice, personal 

didactic auxiliar și nedidactic).  

Data: 24.11.2022 

Înregistrare: https://upt-ro.zoom.us/webinar/register/WN_MYgruoNbSz-NxbGXNd3Bzw  
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