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BULETIN INFORMATIV  
AL DEPARTAMENTULUI RELAŢII INTERNAŢIONALE  
DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII POLITEHNICA TIMIȘOARA 

decembrie 2022 

OPORTUNITĂȚI PENTRU STUDENȚI 
É 

Stagii de practică la Banca Centrală Europeană 

• Traineeships in Human Resources - Employee Services Division, termen limită: 09.01.2023, 

detalii: https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=6864  

• Student Research Assistant Traineeship Programme – Senior Management, termen limită: 

13.01.2023, detalii: https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=6815  

• Summer 2023 Research Graduate Programme in Directorate General Research, termen limită: 

16.01.2023, detalii: https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=6880  

• Traineeship in the Webmaster team, termen limită: 19.01.2023, detalii: 

https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=6944  

• Traineeship in Banking Supervision, termen limită: 31.01.2023, detalii: 

https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=6932  

 

Burse DAAD pentru stagii de cercetare de scurtă durată (1-6 luni) la o universitate sau institut de 

cercetare din Germania 

Pot candida doctoranzi, absolvenți de programe de masterat și – în cazuri excepționale – de licență, dar 

și tineri cercetători (postdoc) 

Termen limită: 16.01.2023 

Detalii: http://bit.ly/Stagii_1-6_luni  

 

Programul Vulcanus în Japonia  

Bursele Vulcanus in Japan includ 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. Programul se adresează 

studenților din anul IV licență, masteranzilor și doctoranzilor din anii I și II. Perioada de derulare a 

programului: septembrie 2023 – august 2024. 

Termen limită: 20.01.2023 

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

 

Stagii de practică la Comisia Europeană  

Perioada de depunere a candidaturilor: 04.01.2023 – 31.01.2023 

Perioada de derulare a stagiilor de practică: 01.10.2023 – 28.02.2024 

Detalii: https://traineeships.ec.europa.eu/how-to-apply/application-procedure  
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Burse SEE pentru stagii de practică în companii din Norvegia sau Islanda  

Studenții care obțin individual o scrisoare de accept pentru un stagiu de practică în domeniul lor de studii 

de la o companie din Islanda sau Norvegia pot candida pentru a beneficia de burse în valoare de 1200 

EUR/lună, la care se adaugă și o contribuție pentru costurile de transport internațional.  

Durata minimă a stagiului de practică: 2 luni 

Perioada eligibilă pentru derularea stagiului de practică: 15.02.2023 – 31.07.2023 

Detalii: http://upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari-Internationale_Mobilitati-SEE-2022-2023-(proiect-

21-MOB-0016)_167_ro.html  

 

Burse ACBS în Bulgaria pentru anul universitar 2023-2024 

Tipuri de burse: burse pentru studii (nivel licență, masterat, doctorat), burse pentru stagii de specializare, 

burse pentru cursuri de limbă 

Termen limită: 07.02.2023 

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

 

Stagii de practică la distanță (traducere franceză – română) oferite de AUF și RFI România 

Termen limită: 20.02.2023 

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

traduction-francais-roumain-distance-en-partenariat-avec-la-rfi-roumanie-2-2-2/  

 

Mobilități Erasmus+ de studii în anul universitar 2023-2024 

Termen limită: 27.02.2023 

Detalii: http://upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari-Internationale_Mobilitati-pentru-studenti-2023-

2024_171_ro.html  

 

Mobilități Erasmus+ de practică în semestrul al II-lea 2022-2023 sau vacanța de vară 2023 

Stagiile de practică se pot derula în orice companie dintr-un stat membru al Uniunii Europene (exceptând 

România), în statele candidate (Macedonia de Nord, Serbia, Turcia) sau statele SEE (Islanda, 

Liechtenstein, Norvegia) 

Termen limită: candidaturile sunt analizate pe măsură ce se primesc 

Detalii: http://upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari-Internationale_Mobilitati-pentru-studenti-2022-

2023_165_ro.html  

 

Burse ACBS în Cehia pentru anul universitar 2023-2024 

Tipuri de burse: burse pentru studii parțiale (nivel licență, masterat, doctorat) și burse ptr. cursuri de vară 

Termen limită: 07.03.2023 

Detalii: https://roburse.ro/concurs/cehia-2023-2024/  

 

Burse ACBS în Slovacia pentru anul universitar 2023-2024 

Tipuri de burse: burse pentru studii parțiale (nivel licență, masterat), burse pentru stagii de specializare 

(pentru doctoranzi și cadre didactice), burse pentru cursuri de vară, burse pentru etnicii slovaci din 

România 

Termen limită: 07.03.2023 

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

 

Imperial College London - Provost’s Visiting Professor (PVP) Programme (Marea Britanie) 

Termen limită: 09.01.2023 

Detalii: https://www.imperial.ac.uk/about/leadership-and-strategy/provost/pvp-programme/  

 

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  

 

Granturi SEE pentru mobilități de predare sau formare la universitățile partenere din Norvegia și 

Islanda 

Termen limită: Candidaturile se depun cu cel puțin 6 săptămâni înainte de data preconizată de începere a 

mobilității 

Detalii: http://upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari-Internationale_Mobilitati-SEE-2022-2023-(proiect-

21-MOB-0016)_167_ro.html  

 

Granturi DAAD pentru stagii de cercetare de scurtă durată (1-3 luni) la instituții de învățământ 

superior sau institute de cercetare din Germania 

Termen limită: 16.01.2023 

Detalii: http://bit.ly/Stagii_cadre_didactice_si_cercetatori  

 

Granturi DAAD pentru stagii de lucru în domeniile artă și arhitectură (Germania) 

Termen limită: 16.01.2023 

Detalii: http://bit.ly/Stagii_de_lucru_arta_muzica_arhitectura  

 

Mobilități Erasmus+ de formare în domeniile metode inovative de predare-învățare și dezvoltare 

durabilă la Université Catholique de Lille (Franța) 

Program:  

• Inovare în predare și învățare: vizita unor laboratoare, prezentare de tehnici de predare 

inovatoare și traininguri specifice pentru a stimula inovația în rândul studenților și profesioniștilor, 

inovație pentru internaționalizare. 

• Dezvoltare durabilă: prezentarea proiectului UCL pentru un campus 0-carbon; vizitarea clădirilor 

ecologice; prezentarea interacțiunii cu partenerii locali; integrarea obiectivelor de dezvoltare 

durabilă în programele studenților. 

• Întâlniri bilaterale cu colegii francezi 

• Imersiune culturală și lingvistică 

• Networking 
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Candidatura constând în CV și/sau o descriere a experienței în aceste domenii și o scrisoare de motivație 

(toate în limba engleză) se vor trimite la Lect. Dr. Claudia Stoian (claudia.stoian@upt.ro). UPT poate 

nominaliza 1-3 persoane pentru acest program.  

Termen limită: 15.02.2023 

 

Mobilități Erasmus+ de predare la Université Catholique de Lille (Franța) 

Limba de predare: franceză sau engleză 

Domenii eligibile conform acordului Erasmus+: 041 - Business and administration; 0521 – Ecology; 061 - 

Information and Communication Technologies; 0715 - Mechanics and metal trades.  

Lista tematicilor propuse de parteneri: https://www.junia.com/wp-content/uploads/2022/06/Junia_Call-for-

teaching-mobility-2022.23-1.pdf  

Termen limită: după ce se obține scrisoarea de invitație de la universitatea parteneră, candidatura pentru 

grantul Erasmus+ se va depune cu cel puțin 3 săptămâni înainte de data preconizată de începere a 

mobilității de predare 

 

3rd International Conference on Electrical, Computer, Communications and Mechatronics 

Engineering  (ICECCME 2023) 

Termen limită: 05.03.2023 

Detalii: http://www.iceccme.com/  

 

Apel la candidaturi: proiecte Erasmus+ Acțiunea Cheie 2 - Parteneriate pentru cooperare 

Termen limită: 22.03.2023 

Detalii: https://www.erasmusplus.ro/documente-candidatura  

 

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

  

E.I.N.S Open Lectures 

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).  

Primele 5 prelegeri pot fi vizionate online: 

E.I.N.S. Open Lecture #1 | Micro-Credentials and Their Role For Our Regions (26.10.2022) 

E.I.N.S. Open Lecture #2 | Open Technologies and Innovation (02.11.2022) 

E.I.N.S. Open Lecture #3 | The New Future & The New Entrepreneur Generation (24.11.2022) 

E.I.N.S. Open Lecture #4 | Circular Economy and Entrepreneurship (30.11.2022) 

E.I.N.S. Open Lecture #5 | Digital Media (14.12.2022)  
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