Traducere in limba romana
Buletin informativ
Data publicării: 26 Septembrie 2011
Proiect: – Ghidul European al locurilor de muncă Bulgaria-Romania
Codul MIS ETC: 626 Program: Romania-Bulgaria Programul de Cooperare Transfrontalieră 2007-2013
Emis de catre: ARIES-Oltenia, Asociaţia Română pentru Industrie Electronică şi Software, Filiala Oltenia
Adresa: 12, Strada Stefan cel Mare, 200130, Craiova, Romania, Tel/fax:+40 251 418882,
E-mail: office@ipacv.ro; Website: www.aries-oltenia.ro
JOB: Post-doctorat în ştiinţe biomedicale, Universitatea Drexel, termen 20 octombrie 2011
Un job ca om de stiinta post-doctorand este disponibil în grupul meu, pe literatura biomedicala de specialitate in
domeniul prelucrarii bazelor de date, prelucrarea bazelor de date in retele biomoleculare, modelare şi simulare bio,
integrarea datelor biologice etc. Experienta in prelucrarea bazelor de date, Masina de învăţare, analiza biostatistica
sunt considerate ca avantaje.
Oferta limitată: până la 3 ani, reînnoire anuala în funcţie de performanţă.
Cerinţe: Diploma de Doctorat în biologie computaţională, bioinformatica, informatică sau un domeniu aferent.
Candidaţii competitivi vor demonstra expertiza de cercetare si cunostinte solide in publicare şi o anumită
experienţă în eleborarea de finanţari legate de cercetare. Termenul de depunere: 20 septembrie 2011. Trimiteti
CV-ul, cel mai reprezentative trei publicaţii, o scrisoare de recomandare de la un supervizor doctorand sau mentor
post-doctorand catre Prof. Xiaohua Tony Hu la adresa de mail xh29@drexel.edu
Job-uri: (ECDC) Centrul European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor http://www.ecdc.europa.eu
Agent temporar (M / F), Vigilenţa experţilor superiori, Trasabilitatea ţesuturilor, Celule de origine umană
Data scadenta pentru depunerea candidaturii: 26 august 2011, Locatia: Stockholm, Suedia
Mai multe: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx
Agent temporar (M / F), Coordonator de dezvoltare TIC, Termen limită: 5 septembrie 2011,
Locaţia: Stockholm, Suedia
Mai multe: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx
Agent temporar (M/F), Personalul administrativ din birourile interioare si Administrator de testare,
Termen limită: 5 septembrie 2011, Locaţia: Stockholm, Suedia
Mai multe: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx
Agent temporar (M/F), Asistent Administrativ, Termen limită: 5 septembrie 2011,
Locaţia: Stockholm, Suedia
Mai multe: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx
Agent Contractual (M/F), Arhitect pentru Solutii, Termen limită: 5 septembrie 2011,
Locaţia: Stockholm, Suedia
Mai multe: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx
Job-uri: (EMA) Agenţia Europeană pentru Medicamente http://www.ema.europa.eu
Agent temporar(M/F), Administrator în Sectorul Informaţii Medicale, Unitatea pentru Protecţia Sănătăţii Pacientului
Termen limita: 15 Septembrie 2011, Locatia: Londra, UK
Mai multe: http://www.ema.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm
Agent temporar(M/F), Administrator ştiinţific, Unitatea pentru Dezvoltarea şi Evaluarea Medicamentelor Umane,
Calitatea Medicamentelor, Produse Chimice, Termen limita: 15 Septembrie 2011, Locatia: Londra, UK
Mai multe: http://www.ema.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm
TOP: http://europa.eu/epso/apply/today/temporary_en.htm
(EMCDDA) Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie http://www.emcdda.europa.eu
Agent temporar(M/F), Ordonatorul de gestionare a bugetului, Termen limita: 1 Septembrie 2011,
Locatia: Lisabona, Portugalia
Mai multe: http://www.emcdda.europa.eu/about/jobs
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Europeana recruteaza personal
pentru urmatoarele posturi:
1 x Dezvoltator Java,
Asistent Specialist in Marketing
1 x Dezvoltator Front End
Coordonator pentru Colectare de fonduri şi
Sponsorizare
Mai multe… http://www.europeana.eu/portal/aboutus_jobs.html

Manager de Program
Sef Specialist in Marketing

Este disponibila o functie academica la TU Dresden
La Institutul pentru Stiinta Materialelor (Universitatea de Tehnologie din Dresden, Germania), oferim în prezent,
postul unui membru al personalului academic să lucreze la dezvoltarea sistemelor de biosenzori bazate pe
nanofire. Jobul va fi disponibil incepand cu 1 octombrie 2011 şi este, initial, pe o perioada de 2 ani.
Mai multe… http://nano.tu-dresden.de
Calendarul de cursuri de formare în nanostiinta si stiinte electronice
Detectarea fotonica şi tehnici de numarare
23.09.2011
Lausanne (CH)
27.09.2011
Neuchâtel (CH)
Critères pour le choix d'un moteur électrique
Materiale inteligente în Robotică şi Microtehnologie
6-7.10.2011
Zurich (CH)
Retele de senzori- captori si transmisie de date/informatii fara fir
12.10.2011
Neuchâtel (CH)
Fiabilitate şi testare
13-14.10.2011 Neuchâtel (CH)
Microfluidica: pipetare, dozare şi micro-matrici
19-20.10.2011 Zurich (CH)
Senzori bazati pe console pentru nanoştiinţa
21.10.2011
Zurich (CH)
Tehnologii Labs-on-Chip: Noţiuni de bază şi aplicaţii
24-25.10.2011 Barcelona (SP)
Microsisteme în inginerie biomedicala şi produse medicale
27-28.10.2011 Nothingam (UK)
Microtehnologie cu laser
31.10.2011
Zurich (CH)
Design de ambalaj ermetic MEMS
03-04.11.2011 Zurich (CH)
Optica MEMS
07.11.2011
Neuchâtel (CH)
Noi tendinţe în Nano-Electronica
10.11.2011
Zurich (CH)
Lipirea plachetelor
14.11.2011
Zurich (CH)
Micropozitionare
17-18.11.2011 Neuchâtel (CH)
Tehnologii optoelectronice polimerice şi aplicaţiile lor
24.11.2011
Muttenz, (CH)
Cum Razele X pot sprijini dezvoltarea MEMS
28-29.11.2011 Zurich (CH)
Mai multe… http://www.fsrm.ch/e/formAgenda.php ;
Mai multe despre cursurile FSRM ; http://www.eurotraining.net/view2.php?pk=2&pg=0
Sesiuni de instruire
Data
Training
Cum se scrie o propunere de succes în
05 Oct 2011
cadrul FP7 ?

Loc de întâlnire

Limba

Bruxelles

Engleza

06 Oct 2011

Aspecte financiare ale contractelor FP7

Bruxelles

Engleza

11 Oct 2011

Cum se scrie o propunere de succes în
cadrul FP7 ?

Paris

Franceza

12 Oct 2011

Aspecte financiare ale contractelor FP7

Paris

Franceza

15 Nov 2011

Cum se scrie o propunere de succes în
cadrul FP7 ?

Bruxelles

Engleza

16 Nov 2011

Aspecte financiare ale contractelor FP7

Bruxelles

Engleza

Înregistrează-te pentru
această sesiune
Înregistrează-te pentru
această sesiune
Înregistrează-te pentru
această sesiune
Înregistrează-te pentru
această sesiune
Înregistrează-te pentru
această sesiune
Înregistrează-te pentru
această sesiune
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22 Nov 2011

Cum se scrie o propunere de succes în
cadrul FP7 ?

Paris

Franceza

23 Nov 2011

Aspecte financiare ale contractelor FP7

Paris

Franceza

Înregistrează-te pentru
această sesiune
Înregistrează-te pentru
această sesiune

Mai multe…accesare catalog pentru instruire completa
Forumul Român pentru Evenimente de Inovare şi Brokeraj, 6-7 octombrie 2011, Bucuresti
Evenimentul reprezintă locul principal pentru a discuta, analiza sinergiile, strategiile, ideile de inovare, transfer de
tehnologie, formarea antreprenoriala, de cercetare, în beneficiul pieţei. Evenimentul va avea loc din nou la
Bucuresti, la Romexpo, Sala de conferinte, şi este organizată în comun de către ARoTT - Asociaţia Română pentru
Transfer Tehnologic şi Inovare, ANCS - Autoritatea Română pentru Cercetare Stiintifica, TAKE=IT-UP - pilon
pentru promovarea INNOVA in Europa, cu sprijin din partea Comisiei Europene, Întreprinderilor şi Industriei DG.
Evenimentul va avea loc în paralel cu:
 Targul de Cercetare www.mct.ro ,
 INVENTIKA - Târgul Internaţional pentru Invenţii www.expoinventika.ro
 si TIB - Targul Tehnic International Bucuresti http://www.tib.ro/
 Evenimentul de brokeraj, Enterprise Europe Network
Fie că sunteţi interesat de ultimele tendinţe în materie de inovaţie, transfer de tehnologie, noile tehnologii în
domeniu, tehnologiile pentru maximizarea competitivitatii IMM-urilor, o excursie la eveniment, ar putea întradevăr plăti dividende. Funcţiile evenimentului ca o "interfaţă între cercetare, inovare şi sectorul de piata", permit
noilor tehnologii, procese, brevete şi licenţe să fie oferite.
Veţi avea ocazia de a cunoaste parteneri selectati în timpul discuţiilor individuale, care au ca scop deschiderea
cailor pentru viitoarele cooperări. În timpul acestui Forum, lideri ai industriei, autorităţile locale şi oamenii de ştiinţă
vor fi încurajati să împărtăşească aşteptările, schimbul de cunoştinţe, vor înţelege caracteristicile specifice ale
sistemelor de inovare, şi vor putea descoperi cele mai bune practici şi inovaţii care urmează să fie valorificate, ca
parte a unei abordari originale bazate pe parteneriat.
Mai multe... office@ipacv.ro
A 2-a instruire privind serviciile de Software-Cloud Computing, 11-14 Noiembrie 2011, Timisoara, Romania
Participanţi: Reprezentanţi ai proiectelor FP7-ICT în curs de desfăşurare care se ocupă cu Cloud computing, Tineri
cercetători, dezvoltatori din noile state membre. Evenimentul este dedicat răspândirii de cunoştinţe despre
realizarea proiectelor în domeniul serviciilor software, finanţate prin intermediul programului CE FP7–ICT faţă de o
comunitate mai puţin implicata în aceste proiecte, pentru a stimula, prin intermediul întâlnirilor faţă-în-faţă,
colaborari cu echipe din noile state membre implicate în servicii software. Exista 3 categorii de evenimente:
prezentari de proiect, prezentari ale participanţilor şi premii. Depunerea cererilor: 01 octombrie 2011. Proiectul
FP7-ICT SPRERS va acoperi integral costurile de participare (transport, cazare, pranz) pentru *instructorii invitaţi,
reprezentanţi ai proiectelor CE FP7-ICT (maxim 10 persoane), *tinerii stagiari din noile state membre (maxim 60 de
persoane, cu un numar rezonabil de participanţi din diferite ţări în raport cu numărul de locuitori din ţară). Alte
evenimente: Premii pentru Servicii Software C&D în noile state membre http://sprers.eu/events/awards-onsoftware-services-in-new-member-states. Termen limita 10 Octombrie
Mai multe… http://sprers.eu/events/2nd-training-on-software-services
Profesor titular în Ştiinţa Sistemelor Informaţionale, Facultatea de Tehnologia Informatiei, Universitatea
Jyväskylä, Finlanda
Facultatea de Tehnologia Informatiei din Universitatea Jyväskylä din Finlanda va deschide cel puţin două posturi
de profesori titulari în Stiinta Sistemelor Informaţionale (IS) care urmează să fie ocupate de la 1 ianuarie 2012.
Posturile de profesor vor consolida cercetarea in domeniul IS la Catedra de Calculatoare şi Sisteme Informatice, şi
vor completa educaţia în IS. Profesorii vor trebui să conducă şi să dezvolte cercetarea şi predarea, vor participa la
proiecte internaţionale de cercetare şi educaţie, şi vor supraveghea teze de masterat şi teze de doctorat.
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Criteriile de selecţie subliniaza caracterul adecvat al cercetării, profilului de predare al solicitantului pentru profilul
departamentului; activitatea de cercetare în domeniul ştiinţei sistemelor informatice în ultimii ani, astfel cum a fost
demonstrata prin publicaţii; experienţa în atragerea de fonduri de cercetare externe, activităţi de cercetare de grup,
colaborare cu intreprinderi. Componentele salariale ale profesorului specifice muncii sale se bazează pe nivelurile
8-11 din sistemul de salarizare pentru predare, personalul de cercetare din cadrul universităţilor finlandeze, salariul
anual brut atingand o medie de 73000 de euro.
Mai multe… https://www.jyu.fi/it/hr/hr-calls/is-professors2011/call ; pasi.tyrvainen@jyu.fi ; sanna.hirvola@jyu.fi
Prof. titular in domeniul Muncii în folosul comunităţii, Facultatea de Ştiinţe Medicale şi Sociale, Colegiul
Universitar din Bergen
Cererile sunt adresate pentru un post de profesor cu normă întreagă, în domeniul Muncii în folosul comunităţii de
la Facultatea de Ştiinţe Medicale şi Sociale, Colegiul Universitar din Bergen. Munca în folosul comunităţii este o
disciplină orientată spre acţiune, în care noi, prin dezvoltarea academica a cercetarii, investigam condiţiile de
participare socială. Profesorul trebuie să contribuie la cercetari noi şi consolidate cu privire la Munca în folosul
comunităţii şi la dezvoltarea ulterioara a programului ştiinţific de Master în domeniul Muncii în folosul comunităţii.
Postul include predare, îndrumare, cercetare, diseminare în acest domeniu.
Mai multe… http://hib.easycruit.com/vacancy/594807/41325?iso=no
Evenimente viitoare
 Academia Internationala de Vara EU Grant , 11-16 Septembrie 2011, Portoroz, Slovenia
 EAIE 2011: Cea mai mare conferinţă internaţională europeana in domeniul educaţiei , 13-16 Septembrie
2011, Copenhaga, Danemarca
 Scoala de Vara “Redimensionarea Guvernului: Reforma administraţiei publice şi locale”, 18-23 Septembrie
2011, Vouliagmeni, Grecia
 FP7 – Academia de Toamna din Budapesta, 17-21 Octombrie 2011, Budapesta, Ungaria
Cerere pentru aplicaţii: Doctorat Erasmus Mundus privind "Globalizarea, UE şi multilateralism"
Scoala de Doctorat GEM este un program de doctorat de clasă mondială, pe probleme de «Globalizare, UE şi
Multilateralism».
În prezent, Şcoala de Doctorat GEM a lansat apelul pentru aplicaţii cu privire la Burse de 3 ani Erasmus Mundus
pentru Doctoranzi puse la dispoziţie de către CE pentru luna septembrie 2012 - septembrie 2015 (data limită: 16
ianuarie 2012).
3 Proiecte Specifice de Cercetare Executate Coresponsabil - un set de căi de cercetare identificate în contextul
mai larg al agendei de cercetare al Şcolii de Doctorat GEM - oferă programului coloana sa vertebrală de bază.
Această structură de 3 piloni este un produs al expertizei disponibile în cadrul consorţiului. Fiecare candidat la
doctorat va fi asociat cu una dintre piesele de cercetare menţionate anterior şi va petrece cel puţin primul an la
instituţia care conduce Proiectul de Cercetare ales.
Pe lângă înscrierea lor la instituţia care conduce programul de cercetare asociat cu proiectul de cercetare al
studentului, fiecare student înscris la doctorat va primi cel puţin un sejur de cercetare, la una dintre instituţiile
partenere care acordă diploma.
Mai multe… http://www.erasmusmundus-gem.eu/
Posturi vacante la Universitatea din Stockholm
Posturile vacante sunt organizate de către următoarele categorii: Lectori/cercetatori ; Posturi post-doctorat ; Studii
de doctorat ; Personal tehnic şi administrativ

Posturi Universitare la CS2U, DSV, SU
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Va propunem două posturi in cadrul unitatii Cyber Security Systems din Departamentul de Calculatoare & Stiinte
Sistematice. Universitatea din Stockholm. Termenul limita de aplicare este 1 noiembrie 2011, asadar daca stiti
vreun candidat bun vă rugăm să ii anuntati cat mai curand. Ei imi pot pune orice întrebări deoarece eu sunt
directorul unitatii, dar cererile, dupa cum se poate vedea pe site-ul Web, ar trebui să fie trimise la
registrator@su.se.
Mai multe… http://www.su.se/Engleza/about/vacancies
Doctorat/Post-doctorat, Fundaţia Analizei Dinamice, Fundatia Nationala Elveţiana pentru Stiinta FAN, Univ.
din Lugano,Recrutam in prezent doctoranzi şi un post-doctorand pentru cercetare cu privire la "Fundaţia Analizei
Dinamice" din cadrul proiectului Sinergia al Fundatiei Nationale Elveţiene pentru Stiinta FAN între Universitatea din
Lugano şi ETH Zurich. Posturile includ un salariu competitiv şi un sprijin generos pentru conferinţe de călătorie,
echipamente. Termen limita 01.10.2011
Mai multe… http://fan.inf.usi.ch/open-positions
Doctorat, SMIS (Sisteme Informationale Securizate şi Mobile), INRIA, Termen limita: 1 Decembrie 2011
Echipa SMIS (Sisteme Informationale Securizate şi Mobile) de la INRIA ofera doua posturi de doctorand intr-un
nou proiect incepand cu 1 Decembrie 2011. Proiectul este în domeniul Serverelor pentru Date cu Caracter
Personal, se referă la confidenţialitatea datelor şi bazelor de date integrate. Mai multe… http://www-smis.inria.fr/
Doctorat in Sisteme Software, Tehnologie inteligentă si Centrul R&D, Universitatea Bournemouth, UK
4 Burse de Doctorat in Cercetare, Centrul Smart pentru Cercetare Tehnologica -- Inteligenta computaţională,
Grupul de Cercetare, Scoala de Proiectare, Inginerie şi Informatică -- Universitatea Bournemouth, Marea Britanie
4 Burse de Doctorat in Cercetare, a cate 3 ani, finantate in intregime, sunt disponibile pe o serie de domenii de
cercetare interesante, în cadrul unui proiect INFER finanţat de catre UE (http://www.infer.eu). Proiectul INFER de
cercetare se axeaza pe sistemele adaptive de software pentru dezvoltarea unei platforme deschise, software
modular pentru modelarea predictivă aplicabila în diferite industrii şi o nouă generaţie de senzori de adaptare soft
pentru pentru pronosticuri on-line, monitorizare şi control în industria prelucrarii. Unul dintre obiectivele principale
ale proiectului este promovarea schimbarii paradigmei de la procesele de cunoaştere intensivă si eforturi umane de
elaborare a sistemelor de predicţie la sisteme complexe autonome, de evoluţie.
Candidaţii interesaţi trebuie să urmeze procedura de solicitare listata pe paginile web de la Universitatea
Bournemouth:http://www.bournemouth.ac.uk/research/studentships/how_to_apply.html.
Detalii suplimentare cu privire la burse şi procedura de solicitare pot fi, de asemenea, obţinute de la Directorul
Scolii – Dr. Fiona Knight, E-mail: graduateschool@bournemouth.ac.uk.
Mai multe… bgabrys@bournemouth.ac.uk ;
http://dec.bournemouth.ac.uk/staff/bgabrys/PhD_Studentships_2011.html.
UNESCO caută un stagiar pentru KC
UNESCO caută un stagiar pentru echipa de management Informaţional & Cunoaştere din cadrul Secţiei de
Comunicare si Informatii, situata în cadrul sediului nostru din Paris. Stagiarul va lucra sub supravegherea
Directorului de Management al Cunoştinţelor pentru a îmbunătăţi site-ul unei reţele sociale WSIS KC - Comunităţile
Cunoaşterii, www.wsis-community.org, specific:
Durata stagiului este planificata pentru 3 - 6 luni. Termenii de referinţă sunt disponibili la link-ul următor:
http://www.wsis-community.org/pg/file/read/394585/tor-for-the-intern-for-the-platform-improvement-26-09-2011.
Dacă sunteţi interesat de acest program de stagiatura, vă rugăm să trimiteţi CV-ul wsisplatform@unesco.org.
Mai multe… http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=11716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
Institutul din Israel pentru Studii Avansate, Universitatea Ebraica din Ierusalim - Apel deschis pentru
aplicaţii Bursiere pentru 2013-2014
Institutul găzduieşte savanţi de clasă mondială dedicati avansării burselor.
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Cercetarea este încurajată in toate disciplinele. Propunerile de cercetare pot fi furnizate de catre un savant din
orice ţară cu privire la orice subiect dintr-o o gamă largă de domenii.
Flexibilitatea academica, creativitatea şi inovaţia sunt încurajate într-un mediu receptiv, deschis.
Pentru anul universitar 2013-2014, IAS a introdus un proiect-pilot pentru un grup de cercetare.
Pentru o descriere detaliată a prezentării propunerii noastre, vă rugăm să vizitaţi site-ul IAS http://www.as.huji.ac.il
si faceti click pe “How to Apply.”
Termenul limită de depunere a propunerilor grupului de cercetare este 15 decembrie, cu cel puţin 1 an şi 9 luni
înainte de data de început de a rezidenţei. Comitetul Academic IAS anunţă deciziile în ceea ce priveşte selecţia
grupurilor la 4-6 luni după expirarea termenului limită. Propunerile respinse pot fi retrimise în anul următor.
Mai multe… http://www.diaspora.fi/
Premiul International Fulbright pentru Ştiinţă şi Tehnologie
Programul 2011 al Premiului International pentru Ştiinţă şi Tehnologie oferă 3 ani de doctorat la universităţi de top
în domeniile ştiinţei, tehnologiei, ingineriei. Candidaţii pot fi studenti şi masteranzi de la universităţi publice şi
private. Mai multe… www.fulbright.ro ; Fulbright_S&T_2011_Poster
Fonduri Structurale şi Medicale, schimbul de bune practici pentru a pregăti perioada de dupa 2013, 13-14
septembrie 2011, la Maastricht
Acest curs are menirea să se ocupe de cunoştinţe practice, este proiectat pentru funcţionari, în special experţi din
statele membre UE-12 şi UE-15 cu Regiuni de Convergenţă care reprezintă Autorităţile de Management SF la nivel
naţional / regional, MoH naţional / regional, Autorităţile regionale / locale de sănătate, guvernele regionale, ONGuri, agenţii de dezvoltare regională care sunt implicate în gestionarea, accesarea, utilizarea fondurilor structurale
(SF), în perioada actuală, de planificare pentru perioada 2014-2020. Pentru detalii suplimentare vă rugăm să
consultaţi informaţiile cursului de pe site-ul oficial. Mai multe… Pentru mai multe informatii despre seminar ; ICT
pentru Activitati Medicale din cadrul CE
Stagii in cadrul Comisiei Europene, Bruxelles, Belgia şi Luxemburg, 01 octombrie 2011 - 28 februarie 2012
Obiectivele oficiale privind formarea continuă in cadrul Comisiei Europene sunt:
- de a oferi tinerilor absolvenţi de universitate, cu experienţă in funcţionarea CE, în special, a instituţiilor UE, în
general. Formarea îşi propune să ofere o înţelegere a obiectivelor, scopurilor şi politicilor proceselor de integrare
europeană;
- de a oferi stagiarilor o oportunitate de a dobândi experienţă practică şi cunoştinţe privind munca de zi cu zi a
Departamentelor şi Serviciilor Comisiei.
Ei vor avea ocazia de a lucra într-un mediu multicultural, multilingvistic, multietnic, contribuind la dezvoltarea
înţelegerii reciproce, încrederii, toleranţei. Integrarea în UE va fi promovata în noul spirit de guvernare şi prin
participarea activă - crearea unei conştientizarii a adevăratei cetăţenii UE;
- de a oferi tinerilor absolvenţi de universitate oportunitatea de a pune în practică cunoştinţele dobândite în timpul
studiilor lor, în domeniile lor specifice de competenţă, de a introduce absolvenţii în lumea profesională.
Mai multe… http://ec.europa.eu/stages/information/traineeship_en.htm#Infotab1
Programul Academic International de la Roma
Programul pentru Burse de Studiu din Fondul Educaţiei anunţă al 5-lea an al Programului Academic International
de la Roma, care este conceput pentru a oferi sprijin parţial studenţilor care urmăresc studii de licenta, masterat,
doctorat, studii postdoctorale în afara ţarii lor de origine / de reşedinţă. Bursa este bazata pe merit, si este acordata
pentru 1 an.
Mai multe…http://www.romaeducationfund.hu/scholarship-apply ; http://www.romaeducationfund.hu/how-apply-scholarship

www.cbcromaniabulgaria.eu
Investim în viitorul tău!
Programul de Cooperare Transfontalieră România - Bulgaria 2007-2013 este cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

