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BURSE PENTRU STAGII DE PRACTICĂ ÎN STRĂINĂTATE 

  
1.      Stagii de practică Erasmus+ în școli din Insulele Canare. Oferta vizează în special 

studenții de la Facultatea de Științe ale Comunicării. Termen limită: minim 2 luni înainte 

de data preconizată de începere a stagiului. 

Detalii: http://www.upt.ro/international/Noutate_Stagii-de-practica-in-Insulele-

Canare_58_ro.html. 
2.      Stagii de practică finanțate de AUF. Oferta se adresează studenților înmatriculați în anul 

II sau mai mare, de la orice specializare, care au bune cunoștințe de limba franceză și obțin 

acceptul de a efectua un stagiu de practică într-o companie care are ca limbă de lucru limba 

franceză. Stagiile se pot desfășura în orice țară, cu excepția României. Bursa include o 

alocație lunară, transportul dus-întors și asigurarea medicală. Termen limită: 15 ianuarie 

2016. Detalii:http://www.upt.ro/international/Noutate_Stagii-de-practica-in-strainatate-

finantate-de-Agentia-Universitara-a-Francofoniei_59_ro.html. 

3.      Burse pentru stagii de practică într-o companie japoneză oferite de Comisia 

Europeană pentru studenți în domeniul tehnic din anul 4 sau mai mare (Vulcanus in 

Japan). Termen limită: 20 ianuarie 2016. Detalii: http://www.eu-japan.eu/vulcanus-japan-

0. 
4.      Stagii de practică Erasmus+. Stagiile de practică se pot derula în semestrul al II-lea 

(elaborarea lucrării de licență, dizertație sau doctorat) sau în vacanța de vară. Durata 

minimă a unui stagiu este 2 luni. Termen limită pentru depunerea dosarelor de candidatură 

la DRI: 10 decembrie 2015. Detalii: http://www.upt.ro/international/Mobilitati-Si-

Cooperari-Internationale_Mobilitati-pentru-studenti-2015-2016_87_ro.html. 

  
BURSE PENTRU STUDII ÎN STRĂINĂTATE 

  

1.      Burse de excelență pentru studenți GE Foundation Scholar-Leaders 

Program. Programul se adresează studenților din anul II-licență, înmatriculați la programe 

de studii în domeniul ingineriei, tehnologiei, economiei și managementului (arhitectura 

este de asemenea eligibilă), cu excelente rezultate academice și bune cunoștințe de limba 

engleză. În 30 noiembrie și 1 decembrie sunt programate prezentări online ale programului, 

studenții interesați având posibilitatea de a pune întrebări direct reprezentanților GE 

Foundation. Termen limită: 15 decembrie 2015. 

Detalii: http://www.scholarshipandmore.org/romania/program-details/. 

2.      Burse pentru studii postuniversitare (master, doctorat) în Germania (BAYHOST 

Scholarships for graduates from Central-, Eastern- and Southeastern Europe). Termen 

limită: 1 decembrie 2015. Detalii: www.bayhost.de. 
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3.      Bursă completă de studii ptr. masterat  sau doctorat la Universitatea Cambridge 

(Gates Cambridge Scholarship). Termen limită: 2 decembrie 2015. 

Detalii:https://www.gatescambridge.org/apply. 
4.      Burse de excelență EIFFEL pentru studii de masterat/doctorat în Franța. Termen 

limită: 8 ianuarie 2016. Detalii: http://www.campusfrance.org/fr/eiffel. 

5.      Burse oferite în baza acordurilor bilaterale prin intermediul Agenției de Credite și 

Burse de Studii pentru programe complete de studii, mobilități de 1-2 semestre, școli 

de vară, stagii de specializare. Termen limită: variabil, în funcție de țara de destinație. 

Detalii:http://www.roburse.ro/concursuri-lansare.php. 

6.      Burse ERASMUS MUNDUS pentru studii de master sau doctorat. Candidatura se 

depune individual respectând termenul limită fixat de fiecare consorțiu. Lista programelor 

de masterat 

eligibile:http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects

_action_1_master_courses_en.php. Lista programelor de doctorat 

eligibile:http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects

_action_1_joint_doctorates_en.php. 
  

CURSURI INTENSIVE, ŞCOLI DE VARĂ 
  

1.      Curs intensiv de limba germană la Jade University. Termen limită: 15 decembrie 2015. 

Detalii: https://www.jade-hs.de/en/service-administration/international-office/students-

from-abroad/german-winter-course/. 

2.      Burse DAAD pentru cursuri de vară de limba germană. Termen limită: 1 decembrie 

2015. 

Detalii: http://www.daad.ro/ sau http://issuu.com/daadromania/docs/brosch__re_daad-

stipendien_rumaenis. 

3.      Semestru internațional la Trier University of Applied Sciences – Umwelt-Campus 

Birkenfeld. Toate modulele sunt predate în limba engleză. Nu există taxe de școlarizare. 

Studenții selectați pot beneficia de granturi Erasmus+ (se aplică aceeași procedură internă 

de selecție ca și pentru restul universităților partenere). Termen limită: 1 mai 2016. 

  

OPORTUNITĂŢI PENTRU CADRE DIDACTICE 
  

1.      Apel pentru depunerea candidaturilor pentru mobilități de predare sau formare 

ERASMUS+. Termen limită: 15 decembrie 2015. 

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

de-predare-si-training-2015-2016_100_ro.html. 
2.      Apel pentru propunerea de noi acorduri ERASMUS+. Termen limită: 15 decembrie 

2015. Detalii: http://www.upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari-

Internationale_Acorduri-bilaterale-Erasmus+_8_ro.html. 

3.      Granturi Humboldt pentru cercetători postdoctorali. Pot candida cercetători care au 

obținut titlul de doctorat în ultimii 4 ani. Granturile se acordă pentru stagii de cercetare în 

Germania cu durata cuprinsă între 6 și 24 luni. Mai multe detalii: http://www.humboldt-

foundation.de/web/humboldt-fellowship-postdoc.html. 
4.      Granturi Humboldt pentru cercetători cu experiență. Pot candida cercetători care au 

obținut titlul de doctor în ultimii 12 ani. Granturile se acordă pentru stagii de cercetare în 
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Germania cu durata cuprinsă între 6 şi 18 luni. Mai multe detalii: http://www.humboldt-

foundation.de/web/humboldt-fellowship-experienced.html. 
5.      Apel pentru proiecte AUF „Organisation de séminaires doctoraux”. Termen limită: 

15 februarie 2016. Detalii: https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-centrale-et-

orientale/appels-offre-regionales/organisation-de-seminaires-doctoraux-appel-projets/. 
6.      Granturi AUF pentru organizarea de manifestări științifice francofone. Termen limită: 

cu cel puțin 3 luni înainte de manifestarea științifică. Mai multe 

detalii:http://www.upt.ro/international/Noutate_Granturi-AUF-pentru-organizarea-de-

manifestari-stiintifice-francofone_51_ro.html. 

Mult succes! 

  
Adriana IACOB 
Universitatea Politehnica Timisoara 
DRI – Biroul Cooperare Internationala 
Piata Victoriei nr. 2 birou 102B  
Timisoara 300006 jud. Timis 
Tel/Fax: +40-256-403034 
Web: www.upt.ro/international 
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