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BULETINUL INFORMATIV  

AL DEPARTAMENTULUI RELAŢII INTERNAŢIONALE  

DIN CADRUL UNIVERSITĂŢII POLITEHNICA TIMIŞOARA 

iunie 2017 

 

 

Vă invităm să vă depuneți candidatura pentru bursele individuale de cercetare  

Marie Skłodowska-Curie.  

Aceste burse sunt destinate candidaților care au doctoratul sau cel puțin 4 ani de experiență în 

cercetare și care doresc să plece între 12-24 de luni în străinătate. Aplicația (proiect de cercetare) este 

redactată împreună cu instituția gazda. Apelul deschis MSCA-IF-2017 poate fi accesat online: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-

2017.html.  

Informații detaliate privind regulile programului se găsesc în ghidul aplicantului: 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide-

appl-msca-if_en.pdf  

Instituții care și-au exprimat intenția de a primi cercetători prin acest apel (listă neexclusivă): 

EURAXESS portal ‘Hosting Offers”: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hosting/search.  

Exemple de proiecte câștigătoare: https://goo.gl/4RxEsT  

Mult succes! 

Programul tematic Elie Wiesel Study Tour este finanțat de către Ambasada Statelor Unite în 

România și își propune să ofere liceenilor și studenților interesați de tematica drepturilor omului și 

de istoria Holocaustului, ocazia de a înțelege mai multe despre aceste subiecte și de a aprofunda 

cunoștințele deținute.  

Programul oferă 25 de burse complete ce acoperă costurile participării în program, în perioada 21-27 

iulie. Pe parcursul programului, participanții vor vizita Memorialul Victimelor Comunismului și al 

Rezistenței, Casa memorială Elie Wiesel, Muzeul Auschwitz Birkenau II și Cartierul Evreiesc 

Kazimierz din Cracovia, Polonia. Pe toată durata vizitei de studiu, participanții vor fi însoțiți de un 

profesor de specialitate ce le va oferi toate informațiile cu privire la locurile vizitate, care va crea cu 

aceștia dezbateri tematice și îi va provoca să gândească critic. După finalizarea programului, fiecare 
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dintre cei 25 de participanți trebuie să organizeze o activitate de diseminare în liceul, facultatea sau 

comunitatea din care provine. 

Programul este deschis liceenilor și studenților care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:  

• au cetățenie română; 

• au minim 18 ani și maxim 25 de ani împliniți în momentul începerii programului (21 iulie 

2017); 

• sunt actualmente elevi de liceu sau studenți, în mediul rural sau urban, la orice profil de 

studiu; 

• au cel puțin cunoștințe medii de limba engleză; 

• demonstrează interes față de tematica programului; 

• sunt dispuși să organizeze minim o activitate de diseminare la final (articol, interviu, 

conferință locală etc); 

Organizatorii vor selecta un număr de 25 de participanți, în urma evaluării aplicației și a unui 

interviu în limba engleză. Tinerii interesați se pot înscrie online până pe 11 Iunie 2017 la 

http://americancouncils.ro/programe/elie-wiesel-study-tour/apply-here/  

Informații complete despre program sunt disponibile pe site-ul  www.americancouncils.ro.   

Persoană de contact:  

Eliza Chirilă, American Councils Country Representative 

Telefon: 0769 696 698 

E-mail: romania@americancouncils.eu    

 ŞCOALĂ DE VARĂ „CITY AS SUSTAINABLE TOURISM DESTINATION” LA TURIBA UNIVERSITY 

(LETONIA) 

Costuri: 395 EUR (include taxa de participare, cazare, mesele, excursii, program cultural, 

transport local. Nu include transport internațional sau asigurări) 

Termen limită: locurile se ocupă în ordinea înscrierii 

http://www.turiba.lv/en/aktualitates/turiba-university-invites-international-students-to-

participate-in-summer-school/2228/  

 

 ŞCOALĂ DE VARĂ “INCLUSIVE COMMUNITIES. URBAN PRODUCT DESIGN FOR THE FUTURE” LA 

LODZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (POLONIA) 

Costuri: 200 EUR (include taxa de curs, cazare, mesele de mic dejun & prânz și o parte din 

programul social) 

Termen limită: 11.06.2017 

design.p.lodz.pl  

http://www.ifeevents.p.lodz.pl/inclusivecommunities  

 

OPORTUNITĂŢI PENTRU STUDENŢI: 

 STUDII COMPLETE SAU PARŢIALE ÎN STRĂINĂTATE 

 ŞCOLI DE VARĂ 

 STAGII DE PRACTICĂ 
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 BURSE PENTRU STUDII MASTERALE „FUTURE OF BIG DATA SCHOLARSHIPS & TRAINING” LA 

CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY (UNGARIA) 

Bursa include: taxa de școlarizare, mentor academic, stagiu de cercetare remunerat 

Termen limită: 12.06.2017 

http://business.ceu.edu/msc-in-finance-future-of-big-data-scholarship  

 

 ANTWERP SUMMER UNIVERSITY: ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES: IMPROVING YOUR 

UNIVERSITY PAPERS AND PRESENTATIONS (BELGIA) 

Costuri: 635 EUR (include taxa de curs, cina festivă. Nu include prânzul, cazarea, transportul 

internațional, activitățile sociale)  

Termen limită: 15.06.2017 

http://uantwerp.us10.list-

manage.com/track/click?u=00ab16ef271e85619ce634e43&id=a32805b5f5&e=7e1ccc6581  

 

 CURS INTENSIV DE LIMBA ITALIANĂ PENTRU VIITORI STUDENŢI ERASMUS ÎN ITALIA 

ORGANIZAT DE UNIVERSITATEA DIN CAGLIARI (ITALIA) 

Costuri: 51,05 EUR ptr. viitori studenți Erasmus în Italia (include 40 de ore de curs, nivel A1, A2, 

B1, B2) / 150 EUR ptr. alte persoane  

Termen limită: 18.06.2017 (cursuri în iulie), 15.07.2017 (cursuri în septembrie) 

sites.unica.it/erasmus/2016/12/20/italian-language-spring-school-application-is-open/  

 

 6TH EDITION OF THE INTERNATIONAL MASTER IN EUROPEAN PROJECT PLANNING AND 

MANAGEMENT (ITALIA) 

Costuri: 3600 EUR (taxă de școlarizare) 

Termen limită: 20.06.2017 

http://europlan.pixel-online.org/MST_intro.php  

 

 ŞCOALĂ DE VARĂ "THE FUTURE OF HUMAN RIGHTS IN EUROPE" LA UNIVERSITY OF SASSARI 

(ITALIA) 

Costuri: 150 EUR (include taxa de curs, transport public gratuit, program socio-cultural) 

Termen limită: 23.06.2017 

http://www.upt.ro/img/file/Up/SS_Nuoro_17.pdf 

 

 STAGIU DE PRACTICĂ LA  BIROUL DE RELAŢII INTERNAŢIONALE AL UNIVERSITE DE 

BOURGOGNE (FRANŢA) 

Termen limită: 25.06.2017 

http://www.upt.ro/img/file/Up/University%20of%20Burgundy_placement.pdf  

 

 BURSĂ PENTRU MASTERAT SAU DOCTORAT „ENDEAVOUR SCHOLARSHIPS” (AUSTRALIA) 

Termen limită: 30.06.2017 

https://internationaleducation.gov.au/endeavour%20program/scholarships-and-

fellowships/applications/pages/applications.aspx  

 

http://business.ceu.edu/msc-in-finance-future-of-big-data-scholarship
http://uantwerp.us10.list-manage.com/track/click?u=00ab16ef271e85619ce634e43&id=a32805b5f5&e=7e1ccc6581
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 BUNDESTAG INTERNATIONAL PARLIAMENTARY SCHOLARSHIP (GERMANIA) 

Bursă: Alocație de 500 EUR/lună, cazare gratuită, asigurări, alocație transport internațional 

Termen limită: 30.06.2017 

https://www.bundestag.de/europa_internationales/internat_austausch/ips/rumaenien/245048  

 

 PROGRAM DE DOCTORAT „ENVIRONMENTAL SCIENCES AND APPLIED BIOLOGY: LIFE SCIENCE” 

LA ESTONIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES (ESTONIA) 

Tip: Program în limba engleză. Fără taxă de școlarizare.  

Termen limită: 01.07.2017 

https://estonia.dreamapply.com/courses/course/263-phd-environmental-sciences-and-applied-

biology?search=4460148  

 

 BURSE PENTRU CURSURI INTENSIVE ÎN DIVERSE DOMENII (INDIA) 

Bursa include: taxa de curs, transport, cazare ,etc.  

Termen limită: cu 3 luni înainte de data începerii cursului 

Listă cursuri: https://www.itecgoi.in/downloads/2017-2018.pdf  

https://www.itecgoi.in/index.php  

 

 CONCURS INTERNAȚIONAL DE FOTOGRAFII „ZIUA DUNĂRII” ORGANIZAT DE PREȘEDINȚIA 

UNGARIEI A STRATEGIEI UE PENTRU REGIUNEA DUNĂRII (SUERD) 

Exclusiv pentru fotografii făcute în perioada 27.06 – 01.07.2017. 

Termen limită: 06.07.2017 

http://drs.capacenter.hu/  

 

 WORLD BANK GROUP YOUNG PROFESSIONALS PROGRAM (STATELE UNITE ALE AMERICII) 

Tip: Program de recrutare a absolvenților de masterat / doctorat (domenii: economie, inginerie, 

urbanism, științe sociale, etc.) 

Termen limită: 28.07.2017 

http://www.worldbank.org/en/about/careers/programs-and-internships/young-professionals-

program#a  

 

 BURSE PENTRU MOBILITĂŢI DE UN SEMESTRU „DREAM NEW SCHOLARSHIP PROGRAMME” 

(NOUA ZEELANDĂ) 

Termen limită: 01.09.2017 

https://www.studyinnewzealand.govt.nz/how-to-apply/scholarships/501064/dream-new-

scholarship   

 

 BURSE ERASMUS+ DE STUDII ŞI PRACTICĂ ÎN STRĂINĂTATE – RUNDA 3 (DIVERSE ŢĂRI) 

Perioada de depunere a dosarelor: 02.10.2017 - 06.10.2017  

http://www.upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari-Internationale_Mobilitati-pentru-

studenti-2017-2018_115_ro.html  

https://www.bundestag.de/europa_internationales/internat_austausch/ips/rumaenien/245048
https://estonia.dreamapply.com/courses/course/263-phd-environmental-sciences-and-applied-biology?search=4460148
https://estonia.dreamapply.com/courses/course/263-phd-environmental-sciences-and-applied-biology?search=4460148
https://www.itecgoi.in/downloads/2017-2018.pdf
https://www.itecgoi.in/index.php
http://drs.capacenter.hu/
http://www.worldbank.org/en/about/careers/programs-and-internships/young-professionals-program#a
http://www.worldbank.org/en/about/careers/programs-and-internships/young-professionals-program#a
https://www.studyinnewzealand.govt.nz/how-to-apply/scholarships/501064/dream-new-scholarship
https://www.studyinnewzealand.govt.nz/how-to-apply/scholarships/501064/dream-new-scholarship
http://www.upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari-Internationale_Mobilitati-pentru-studenti-2017-2018_115_ro.html
http://www.upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari-Internationale_Mobilitati-pentru-studenti-2017-2018_115_ro.html
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Pentru o listă a tuturor oportunităților de studii promovate de DRI accesați: 
http://www.upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari-Internationale_Oportunitati-de-studii,-practica,-angajare-in-

strainatate-2016-2017_111_ro.html  

       Pentru o listă a tuturor oportunităților de practică/angajare în străinătate consultați: 
http://www.upt.ro/international/Noutate_Oferte-de-locuri-de-practica-Erasmus+_27_ro.html  

 

 GLOBAL AMBASSADORS PROGRAM (STATELE UNITE ALE AMERICII) 
Tip: Burse pentru femei aflate în poziții de conducere 
Termen limită: 30 iunie 2017 
http://www.global-ambassadors.org/story/chicago-september-11-15-2017  
 

 BURSE DE CERCETARE ÎN JAPONIA OFERITE DE FUNDAȚIA INTERNAȚIONALĂ MATSUMAE ÎN 
PERIOADA APRILIE 2018 – MARTIE 2019 (JAPONIA) 
Tip: Grant de cercetare. Programul are o limită de vârstă – 49 de ani și se adresează doctorilor 

în inginerie sau științe naturale care nu au mai călătorit în Japonia. 

Termen limită: 31 august 2017 

http://www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en  

 

 BURSE PENTRU CURSURI INTENSIVE ÎN DIVERSE DOMENII (INDIA) 

Bursa include: taxa de curs, transport, cazare ,etc.  

Termen limită: cu 3 luni înainte de data începerii cursului 

Listă cursuri: https://www.itecgoi.in/downloads/2017-2018.pdf  

https://www.itecgoi.in/index.php  

 

 HUMBOLDT RESEARCH FELLOWSHIP FOR POSTDOCTORAL RESEARCHERS (GERMANIA) 

Termen limită: Fără termen limită. 

https://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-postdoc.html  

 

 BANTING POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS (CANADA) 

Termen limită: 20 septembrie 2017 

http://banting.fellowships-bourses.gc.ca/en/app-dem_guide.html  

 

 HUBERT HUMPHREY FELLOWSHIPS (STATELE UNITE ALE AMERICII) 

Termen limită: 1 octombrie 2017 

https://www.humphreyfellowship.org/  

 

 

Dacă nu mai doriți să primiți acest newsletter  

trimiteți un e-mail la adriana.iacob@upt.ro cu subiectul dezabonare. 

OPORTUNITĂŢI PENTRU CADRE DIDACTICE: 

APELURI LA CANDIDATURI PENTRU PROIECTE,  

GRANTURI  
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