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Evenimente 
culturale 

Eveniment de cariera LSRS  
Termen aplicare/înscriere: 20 iunie 2012. 
Rezultate eveniment: În perioada 28-29 iunie, organizăm la București primul nostru eveniment de 
cariere dedicat studenţilor și absolvenţilor români cu studii in străinătate. Dacă se întâmplă ca vara aceasta să fii in Bucureşti şi 
dacă eşti în căutare de oportunităţi profesionale în ţară (oferte de muncă sau stagii de practică) te invităm să te înscrii pentru a 
participa la "Hai Acasă!". 

Pentru mai multe detalii vizitatţi: http://groups.yahoo.com/group/romstudyabroad/message/43161 ; https://docs.google.com/
spreadsheet/viewform?formkey=dE5GRG92MTNxVEpEd2R6Mm8yNHREWmc6MQ ; https://www.facebook.com/
events/175943415868702/  

Internaţionalizarea Experienţei Studentului  
Dată desfășurare: 22 Iunie 2012. 

Pentru mai multe detalii vizitaţi:  http://lsrs.ro/web/Proiecte/
ISE-%28LSRS-British-Council%29-1880 ; https://
docs.google.com/spreadsheet/viewform?
formkey=dG9iUEc1Z2FuRDNvWmxtTl84YWZYcWc6MA  ; http://
groups.yahoo.com/group/romstudyabroad/
message/43512;_ylc=X3oDMTJyamtwMnA5BF9TAzk3MzU5NzE1
BGdycElkAzg5MTM5MDQEZ3Jwc3BJZAMxNzA1MDc5NjA1BG1z

Pro Mountain: Tourism – Environment-Sustainable Development  
(Pro Munte: Turism-Mediu-Dezvoltare Sustenabilă) 

Termen limită de aplicare a lucrărilor: Necunoscut. 

Pentru mai multe detalii vizitaţi: http://cartedd.cc.unibuc.ro/conference   
International Workshop on Motion Capture and Classification (Workshop-ul 
Internaţional pe tema Capturarea Mişcării şi Clasificare) 

Termen limită de aplicare a lucrărilor: 13 Iunie 2012. 

Pentru mai multe detalii vizitaţi: http://www.ece.uvic.ca/~kinli/MC2-12/  

European Sociology: New Challenges and Opportunities  
(Sociologie Europeană: noi provocări și oportunităţi) 

Termen limită de aplicare a lucrărilor: 25 iulie 2012. 

Pentru mai multe detalii vizitaţi: http://www.conference.arsociologie.ro  

Conferinţe, 
Forumuri, 
Seminare 
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Termen aplicare/înscriere: depinde de proiect. 
Rezultate eveniment: mâncare, cazare şi oportunităţi de educare în domeniul stilului de viaţă organic. 

WWOOF - World Wide Opportunities on Organic Farms ( Oportunităţi Globale pentru Ferme Organice )  

United Nations Online Volunteering (Voluntariat Online al Naţiunilor Unite) 

Sursa:  http://www.google.ro/imgres?
q=voluntariat&num  

Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://www.mladiinfo.com/2010/11/24/world-wide-opportunities-on-organic-farms-wwoof/; 
http://www.wwoof.org/  

Termen aplicare/înscriere: continuu. 
Rezultate eveniment: voluntarii pot lua parte în susţinerea activităţilor organizaţiilor în curs de dezvoltare prin Internet. 

Voluntariat 

Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://www.mladiinfo.com/2011/02/01/united-nations-online-volunteering/ ; http://
www.onlinevolunteering.org/en/index.html  

Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://www.mladiinfo.com/2011/07/12/
the-unity-express-call-for-core-team-members/ ; http://unityexpress.eu/get-
ready-to-volunteer ; http://unityexpress.eu/the-project/faq  

Rio+20 Call for Online Volunteers ( Rio+20 caută voluntari online ) 

Termen aplicare/înscriere: până când toate poziţiile vor fi ocupate  

Pentru mai multe informaţii accesaţi: https://peacechild.wufoo.com/forms/call-
for-online-volunteers/ ; http://www.mladiinfo.com/2012/03/29/rio20-call-for-
online-volunteers/  

The Unity Express: Call For Core Team Members / Expresul Unităţii caută 
membrii de bază 

Termen aplicare/înscriere: nespecificat. 
Rezultate eveniment: Expresul Unităţii este un singur tren ce va trece prin 24 de 
ţări din Europa pentru a lăsa pasagerii să experimenteze frumuseţea unei societăţi 
multiculturale. Creând o mini-societate la bord, cu tot felul de diferite culturi ce 
vor lucra împreună va fi creat un respect către culturile celorlalţi, făcând Europa 
un loc mai bun în care să se trăiască. 

Termen de aplicare/înscriere/depunere lucrare: 30 iunie 2012.  
Rezultate: Bursă de studiu prin care se oferă ajutor financiar timp de un an plătindu-se taxele de învăţământ. 

“Să transformăm împreună bursele de studiu”, la Universitatea Sheffield Hallam, Marea Britanie.  

Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://www.eastchance.com/anunt.asp?q=1198,eu,sch&issue=20120604&utm_source=east\ 
chanceMailingGroups&utm_medium=email&utm_campaign=20120604  

Burse de 
studiu 

Două burse de cercetare doctorală în domeniul Ştiinţelor Politice la            
Departamentul de Relaţii Internaţionale de la Universitatea Leicester din 
Marea Britanie  
Termen de aplicare: 24 iunie 2012.  
Sunt finanţate complet din Fondul European de Cercetare.  
Pentru mai multe detalii accesaţi: http://www2.le.ac.uk/study/research/funding/
responsive-government 
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Burse de studiu 
Sursa: http://www.google.ro/imgres?
q=burse+de+studiu  

Bursă de cercetare la Departamentul de Calculatoare şi Management Ştiinţiific al Universităţii Trento din Italia 

Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://www.eastchance.com/anunt.asp?
q=1199,eu,sch&issue=20120604&utm_source=east\ 
chanceMailingGroups&utm_medium=email&utm_campaign=20120604 

Două burse doctorale finanţate de Academia de Educaţie Avansată la Universi-
tatea Keele, Marea Britanie 

Termen de aplicare: 20 iunie 2012.  
Rezultate: durata studiilor este de 3 ani fiind incluse şi ajutoare financiare. Programul 
are ca scop studierea măsurii în care implicarea studenţiilor în diferite activităţi le dez-
voltă abilităţile şi oportunităţiile de angajare.  
Pentru mai multe informaţii accesaţi:  http://www.keele.ac.uk/pgresearch/
choosingaresearchdegree/studentships/Further%2\ 
0Particulars.pdf.  

Termen aplicare/înscriere: 29 iunie 2012. 

Internship 

Sursa: http://edu-news.ro/internship-ul-o-
alternativa-pentru-tineri/ 

Secretariatul Transparency International din Berlin (Germania) caută un 
stagiar motivat care să lucreze in cadrul departamentului pentru 
dezvoltarea resurselor. Stagiul este plătit si are o durata de 6 luni (cu 
incepere din 15 august 2012).   

Termen limita: 24.06.2012 

Unitatea de Coordonare a programului ESPON caută doi stagiari (studenţi) 
care să se alăture echipei sale internaţionale. Stagiul va avea o durată 

Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://www.espon.eu/main/
Menu_Programme/VacancyTrainees_May2012.html 

Stagiu Euradio, Nantes 

Termen de aplicare: 30 iunie 2012 
Rezultate: stagiarii vor primi o indemnizaţie lunară de aproximativ 417 euro. 
Stagiarii vor avea ocazia de a fi formaţi de specialişti francezi şi de 
a-şi începe cariera într-un mediu european dinamic. 

Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://www.euradionantes.eu/recrutement/
recrutement.htm  
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Termen limită de aplicare: 07 iulie 2012. 

Rezultate eveniment: participanţii devin astfel autori ai unei cărţi de analiză geopoli-

tică.  

Şcoala de vară pe tema relaţiilor internaţionale - “Evoluţiile geopolitice ale 
spaţiului islamic". Bucuresti, 23 iulie - 2 august 2012  

Pentru mai multe informaţii accesaţi:   http://scoaladevara.geopolitics.ro   

Şcoli de vară 

Termen de aplicare/înscriere/depunere lucrare: 28 iunie 2012. 
Rezultate eveniment: certificat.  

Summer  University Prague - “East goes west – West goes east?: Searching for 
a new European order after 1990” (Şcoala de vară la Universitatea din Praga 
cu tema “Estul merge spre Vest-Vestul merge spre Est? Căutarea unei noi 
ordini Europene după 1990”)  

Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://summer-university.fsv.cuni.cz/  

The Summer School "New Trends in Tourism: Revenue Management, 
E-tourism and Sustainability", Como (“Noi tendinţe în turism: gestionarea 
veniturilor, E-turism şi dezvoltarea durabilă”, Como)  
Termen limită de aplicare: 23 iunie 2012. 
Rezultate eveniment: certificat.  
Pentru mai multe informaţii accesaţi:  http://www.summerschoolcomo.it/index.php  

Sursa: http://
firenzemom-
s4moms.wordpress.com/2012/03/19/

Summer School – “Georgian Script”, Tbilisi, Georgia 

Termen limită de aplicare: 02 iulie 2012. 
Rezultate eveniment: certificat.  

Pentru mai multe informaţii accesaţi:  http://manuscript.ge/index.php?m=994&ln=eng 

MADALGO Summer School on ALGORITHMS FOR MODERN PARALLEL AND DISTRIBUTED MODELS (Şcoala de Vară 
MADALGO pe tema: “Algoritmi pentru paralele moderne şi modele distribuite”)  
Termen limită de aplicare: 06 iulie 2012. 
Rezultate eveniment: certificat.  
Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://www.madalgo.au.dk/html_sider/2_5_Events/SS2012/FrontPage_SS2012.html  

Summer School Between Two Worlds: Phenomenological Dimensions of Home and Migration 
Experiences – Macedonia (Şcoala de Vară - Între două lumi: dimensiuni fenomenologice ale experienţelor migraţiei,    
Macedonia)  

Termen limită de aplicare: 01 iulie 2012. 
Rezultate eveniment: certificat.  
Pentru mai multe informatii accesaţi:  http://groups.yahoo.com/group/romstudyabroad/files/Fisiere%20Aplicatii/  
The International Summer School on Leadership, Free University Training Center  
Bazaleti Lake in Georgia (Şcoala de vară internaţională privind Leadership-ul, Centrul de pregătire profesională, Free Uni-
versity, lângă lacul Bazaleti, Georgia)  
Termen limită de aplicare: 20 iulie 2012. 
Rezultate eveniment: certificat.  

Pentru mai multe informaţii accesaţi:  http://www.freeuni.edu.ge/index.php?m=650  
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Concurs internaţional de eseuri 

Termen de aplicare: 30 iunie. 
Rezultate: premiu în bani şi o excursie în Japonia. 

Pentru mai multe informaţii accesaţi:  http://www.goipeace.or.jp/english/activities/programs/1201.html  

Pentru mai multe detalii vizitaţi:  http://www.depict.org/competition 

Concursuri 

Sursa:http://www.google.ro/imgres?
q=concursuri&start  

PLURAL+ 2012 Youth Video Festival on Migration and Social Inclusion (Festivalul Video al Tineretului PLURAL+ 2012 
despre Migraţie şi Includere Socială) 

Termen aplicare/înscriere: 1 Iulie 2012. 
Rezultate eveniment: premiul de 1000 USD pentru câştigători şi premii pentru colaboratori adiţionali. 

Pentru mai multe detalii vizitati: http://www.mladiinfo.com/2012/02/13/plural-2012-youth-video-festival-on-migration-and-social-
inclusion/ ; http://pluralplus.unaoc.org/  

2012 UNESCO International Essay Contest (Concursul Internaţional de Esee 
UNESCO 2012)  
Termen aplicare/înscriere: 30 Iunie 2012. 
Rezultate eveniment: primul loc va primi 100.000 Yen (aprox. 1300 USD), al doilea loc 
50.000 Yen (aprox. 650 USD), al treile loc va primi un premiu.  

Pentru mai multe detalii vizitaţi: http://www.mladiinfo.com/2012/05/25/2012-unesco-
international-essay-contest-2/ ; http://www.goipeace.or.jp/english/activities/
programs/1201.html  

Termen aplicare/înscriere: 29 Iunie 2012. 
Rezultate eveniment: Seterohype oferă câştigătorilor 5 premii principale pentru fiecare 
dintre cele 2 categorii (design pentru insigne „single” şi pentru „seturi de patru”). 

Pentru mai multe detalii vizitaţi: http://www.stereohype.com/pages/
badge_competition2012.asp ; http://www.mladiinfo.com/2012/05/30/stereohype-
button-badge-design-competition-2012/  

Stereohype Button Badge Design Competition 2012 (Competiţia din 2012 de 
design a insignelor Stereohype)  

The Buzz App Awards 2012 / Premiile Buzz App 2012  

Concursul internaţional de scurt-metraje 

Termen de aplicare: 9 iunie.  
Rezultate: ocazia de a vă demonstra talentul în cadrul Festivalului Encounters Short Film & Animation, precum şi şansa de a câştiga 
1.500 de lire sterline şi multe alte premii. 

The Young Innovators Competition 2012 ( Competiţia Tinerilor Inovatori 2012 ) 

Rezultate eveniment: premiu de până la 10000 de franci elveţieni, mentorship în industrie, workshop-uri, networking, showcase la 
InnovatorSpace. 

Pentru mai multe detalii vizitaţi: http://www.mladiinfo.com/2012/05/17/the-young-
innovators-competition-2012/ ; http://world2012.itu.int/young-innovators-competition  

Termen aplicare/înscriere: 11 Iulie 2012. 
Rezultate eveniment: primii trei participanţi vor împarţii premiul de 10000 USD. 

Pentru mai multe detalii vizitaţi: http://www.mladiinfo.com/2012/06/05/the-buzz-app-awards-2012/ ; http://
studentcompetitions.com/competitions/the-buzz-app-awards-2012/visit  
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UNESCO International Literacy Prizes 2012 on “Literacy and Peace” (Premiile Internaţionale UNESCO 2012 pentru 
alfabetism pe tema “Alfabetism şi Pace”) 

Termen aplicare/înscriere: 20 Iunie 2012. 
Rezultate eveniment: premiul pentru alfabetizare UNESCO King Sejong şi Premiul pentru alfabetizare UNESCO Confucius (constând 
în 20000 USD, o medalie şi o diplomă). 

Pentru mai multe detalii vizitaţi: http://www.mladiinfo.com/2012/06/06/unesco-international-literacy-prizes-2012-on-literacy-and-
peace/ ; http://www.unesco.org/new/en/education/themes/education-building-blocks/literacy/literacy-prizes/  

Concursuri 

Global Editorial Cartoon Competition 2012 (Competiţia Globală pentru Animaţie Editorială 2012) 

Termen aplicare/înscriere: 15 Iulie 2012. 
Rezultate eveniment: câștigătorii primului premiu pentru fiecare categorie va câștiga 1000 USD, iar câştigătorul mareluipremiu va 
primii 2000 USD. 

Pentru mai multe detalii vizitati: http://www.mladiinfo.com/2012/06/08/global-editorial-cartoon-competition-2012/; http://
www.cipe.org/cartoon/guidelines/  

Photo Competition – Life 2.0 Ready for a new start? (Competiţia Foto – Viaţa 2.0, Pregătiţi pentru un nou început?)  

Pentru mai multe detalii vizitaţi: http://selectsurvey-gen.cor.europa.eu/TakeSurvey.aspx?
PageNumber=1&SurveyID=821J382&Preview=true ; http://www.pes.cor.europa.eu/life2-0.html ; http://
www.mladiinfo.com/2012/06/12/photo-competition-life-2-0-ready-for-a-new-start/  

Termen aplicare/înscriere:  necunoscut. 
Rezultate eveniment: călătorii către orașe europene la alegere și calculatoare tablete. 

Sursa: http://www.snapsurveys.com/blog/include-online-contests-social-media-marketing-strategy/  


