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OPORTUNITĂŢI PENTRU STUDENŢI ŞI ABSOLVENŢI 

1.      Școală de vară pentru studenții francofoni. Conferința Rectorilor universităților membre 
AUF din Europa centrală și orientală organizează o scoală de vară la Vatra Dornei în 
perioada 30 august – 5 septembrie pe tema « Tourisme: hospitalité et culture locale ». 
Organizatorii vor acoperi costurile legate de transportul, cazarea și masa studenților 
selectați. Termen limită: 26 iunie 2015. Mai multe 
detalii:http://www.upt.ro/international/Noutate_Scoala-de-vara-AUF-pentru-studenti-
francofoni_55_ro.html. 
  

2.      Împrumuturi Erasmus+ pentru studii în Spania. Sistemul de garantare a împrumuturilor 
Erasmus+ pentru masterat a fost lansat la începutul acestui an de Comisia Europeană şi de 
Fondul European de Investiții. Mai multe 
detalii: http://www.upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari-Internationale_Sistemul-
de-garantare-a-imprumuturilor-Erasmus+_95_ro.html. 

  
3.       Stagii de practică la Bundestagul German. Termen limită: 30 iunie 2015. 

Detalii:http://www.bundestag.de/ips 

4.       Stagii de practică la ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators). Termen 
limită pentru depunerea candidaturii: 5 iulie 2015. Informații 
detaliate:http://www.acer.europa.eu/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER-
2015-TRAINEES-AUTUMN.pdf, formular de 
candidatură:http://www.acer.europa.eu/The_agency/Working_at_ACER/Documents/Applic
ation%20form%202015.doc. 

5.      Oferte de angajare în instituții ale Uniunii 
Europene:http://europa.eu/epso/apply/jobs/temp/index_en.htm. 

6.      Burse de studiu și cercetare în Mexic , termen limită: 31 iulie 2015, 
detalii:http://www.roburse.ro/docs/Mexic%20-%20acord%20bilateral%2015-16.pdf. 

7.      Oferte de locuri de practică și/sau 
angajare: http://www.upt.ro/international/Noutate_Oferte-de-locuri-de-practica-
Erasmus+_27_ro.html#Oferte 
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8.      Programul VIF (Volontariat international de la Francophonie) pentru tineri absolvenți (cu 
vârsta cuprinsă între 21 și 34 ani). Stagiile de voluntariat au durata de 12 luni, organizațiile 
gazdă sunt din toată lumea, iar voluntarii beneficiază de o indemnizație menită să acopere 
costurile cu cazarea și subzistență.Lista cu instituțiile care acceptă voluntari prin acest 
program:http://www.auf.org/media/adminfiles/liste_des_postes_P2015_2016_pour_public
ation.pdf. Termen limită: 30 iunie 2015. Informații 
suplimentare: http://www.auf.org/bureau-europe-centrale-et-orientale/appels-offre-
regionales/appel-candidature-volontariat-international-de-la-/. 

  
9.      Burse AUF pentru mobilități de studii masterale în regiunea Europa Centrală și 

Orientală. Bursele se alocă pentru un semestru sau un an universitar. Mobilitățile se vor 
derula în limba franceză la universități membre AUF din Albania, Armenia, Bosnia-
Herțegovina, Bulgaria, Croația, Georgia, Kazahstan, Letonia, Lituania, Macedonia, Polonia, 
Republica Moldova, Rusia, Serbia, Slovacia, Turcia, Ucraina, Ungaria.  Termen limită: 17 iulie 
2015. Informații suplimentare: http://www.auf.org/bureau-europe-centrale-et-
orientale/appels-offre-regionales/appel-candidatures-allocations-pour-des-mobilites-/ 

OPORTUNITĂŢI PENTRU CADRE DIDACTICE 

1.      Programul de finanțare ISI IV. S-au modificat condițiile de acordare a granturilor pentru 
participarea la manifestări științifice a doctoranzilor/asistenților UPT, a granturilor pentru 
acoperirea taxei de publicare a unor lucrări în reviste indexate ISI și a granturilor de 
premiere pentru lucrări publicate în reviste ISI. Regulamentul și noile formulare sunt 
disponibile pe pagina DRI:http://www.upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari-
Internationale_Programul-de-finantare-ISI_27_ro.html 

2.       Bursele postdoctorale Fulbright Senior (Visiting Scholar) se adresează cadrelor didactice şi 
cercetătorilor din universități, centre și institute de cercetare, care intenționează să predea 
sau să realizeze studii și cercetări cu durata de 3-6 luni în mediul academic american. 
Termen limită: 6 noiembrie 2015. Mai multe detalii: http://www.fulbright.ro/news/325-the-
fulbright-senior-postdoctoral-program-2016-2017. 
  

3.      Programul de burse pentru cercetare Acţiunile Marie Skłodowska-Curie, termen limită: 
10.09.2015, 
detalii:https://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h202
0/calls/h2020-msca-if-2015.html 

4.      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. 
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5.      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 Germania cu durata cuprinsă între 6 şi 18 luni. Mai multe 
detalii: http://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-
experienced.html. 

6.      Sprijin financiar pentru participarea la manifestări științifice organizate parţial sau 
integral în limba franceză. Termen limită: 15 noiembrie 2015 (cererile se depun cu minim 6 
săptămâni înainte de manifestarea științifică). Pot candida: doctoranzi, cercetători, cadre 
didactice. Detalii:http://www.auf.org/bureau-europe-centrale-et-orientale/appels-offre-
regionales/soutien-la-participation-aux-manifestations-scient/. 

7.      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! 
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