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OPORTUNITĂŢI PENTRU 

STUDENŢI 

Stagii de practică Vulcanus în 

Japonia 

Burse de studii şi cercetare în 

străinătate oferite în baza 

acordurilor bilaterale 

Concurs pentru doctoranzi  

„Ma thèse en 180 secondes 2018” 

Burse AUF  

pentru stagii de practică în 

străinătate (fără restricție de țară) 

Burse oferite de Guvernul Francez 

pentru studii de masterat și de 

doctorat în cotutelă 

 

OPORTUNITĂȚI PENTRU STUDENȚI 

 

1. STAGII DE PRACTICĂ VULCANUS ÎN JAPONIA 

Bursele Vulcanus oferă posibilitatea de a urma un curs 

intensiv de limba japoneză cu durata 4 luni, urmat de un 

stagiu de practică cu durata de 8 luni într-o companie 

din Japonia. Pot candida studenţi cu cetăţenie UE din 

anul IV licenţă, anul I sau II masterat, anul I sau II 

doctorat. Bursa acoperă transportul internaţional, 

cursul, subzistenţa, cazarea.  

Termen limită: 20.01.2018. 

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

 

2. BURSE DE STUDII ŞI CERCETARE ÎN STRĂINĂTATE 

OFERITE ÎN BAZA ACORDURILOR BILATERALE 

DINTRE ROMÂNIA ŞI DIVERSE ŢĂRI. 

Bursele sunt oferite pentru studii parţiale sau complete 

de licenţă, masterat sau doctorat, stagii de 

specializare/cercetare sau şcoli de vară. Apelurile la 

candidaturi pot fi accesate folosind linkurile din lista de 

termene limită de mai jos. 

Termene limită: 22.01.2018 (Ungaria), 25.01.2018 

(Bulgaria – doctorat, specializare), 23.02.2018 (Cehia, 

Grecia, Polonia, Slovacia), 02.03.2018 (Azerbaidjan, 

China, Egipt, Mongolia, Nigeria, Turkmenistan), 

11.04.2018 (Bulgaria – licenta, master, scoli de vara, 

Cuba, Iordania, Iran, Vietnam), 17.05.2018 (Moldova). 

 

3. CONCURS PENTRU DOCTORANZI „MA THÈSE EN 180 

SECONDES 2018”. 

Concursul presupune prezentarea în maxim 3 minute a 

subiectului cercetării doctorale utilzând un limbaj 

accesibil publicului larg. Limba de desfășurare a 

concursului este franceza. Finala regională din 

Timișoara va avea loc în martie (alte finale regionale se 

desfășoară la București, Cluj-Napoca și Iași), finala 

națională în aprilie la București, iar cea internaţională în 

septembrie la Lausanne, Elveţia.  

Termen limită: 01.02.2018. 
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http://institutfrancais.ro/Bucuresti/article/59/_Ma_Th%C3%A8se_en_180_Secondes_2018
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4. BURSE AUF PENTRU STAGII DE PRACTICĂ ÎN 

STRĂINĂTATE  

Programul oferă burse pentru stagii de practică cu 

durata de 1-3 luni, derulate în perioada aprilie - 

decembrie 2018, în companii în care limba de lucru este 

limba franceză. Pot candida studenţi înmatriculaţi la 

programe de licenţă (cu excepţia celor din anul 1) sau 

masterat. Bursa acoperă transportul internaţional, o 

alocaţie lunară şi asigurarea medicală. 

Termen limită: 16.02.2018. Detalii aici. 

 

5. BURSE OFERITE DE GUVERNUL FRANCEZ PENTRU 

STUDII DE MASTERAT ŞI DE DOCTORAT ÎN COTUTELĂ   

Bursele pentru studii de masterat se adresează 

studenţilor aflaţi în anul IV-Licenţă sau I-masterat şi au 

durata maximă de 10 luni. Bursele includ: taxe de 

înscriere, asigurări de sănătate şi răspundere civilă, 

acces la cămine, o alocaţie de 615 EUR/lună. Detalii aici. 

Bursele pentru doctorat în cotutelă se adresează 

masteranzilor din anul II şi doctoranzilor din anul I. Au 

durata de 8-12 luni (lunile de bursă pot fi utilizate pe 

parcursul a 2-3 ani). Bursele includ taxe de înscriere, 

asigurări de sănătate şi răspundere civilă, acces la 

cămine, o alocaţie de 1060 EUR/lună. Detalii aici. 

Termen limită: 28.02.2018.  

 

OPORTUNITĂȚI PENTRU CADRE DIDACTICE 

 

1. APEL LA CANDIDATURI MSCA: REŢELE DE FORMARE 

INOVATOARE (INNOVATIVE TRAINING NETWORKS)   

Formarea internațională și intersectorială de înaltă 

calitate pentru cercetătorii doctorali este sprijinită prin: 

 Rețelele europene de formare (ETN); 

 Doctoratele industriale europene (EID); 

 Doctoratele europene comune (EJD). 

Termen limită: 17.01.2018. Detalii: aici. 

 

2. APEL LA CANDIDATURI: SOUTIEN AUX RÉSEAUX 

UNIVERSITAIRES MEMBRES DE L'AUF 

Proiectele propuse vor viza una sau mai multe axe 

strategice ale AUF: calitatea formării, dezvoltarea 

cercetării, guvernanţa, dialogul dintre universităţi şi 

mediul economic, adaptarea ofertei educaţionale la 

contextul socio-economic local şi naţional, 

antreprenoriatul, dezvoltarea economică şi socială, 

dezvoltarea lingvistică şi culturală, dezvoltarea 

interculturală şi internaţională. Mai multe detalii aici. 

Termen limită: 26.01.2018. 

 

 

 

OPORTUNITĂŢI PENTRU 

CADRE DIDACTICE 

 

Apel la candidaturi MSCA:  

Reţele de formare inovatoare 

(Innovative Training Networks) 

Apel la candidaturi:  

Sprijin pentru reţelele de 

universităţi membre AUF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dacă nu mai doriți să primiți 

acest newsletter  

trimiteți un e-mail la 

adriana.iacob@upt.ro  

cu subiectul dezabonare. 
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