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ISFiT - The International Student Festival in Trondheim, Norvegia (Festivalul Internaţional din Trondheim, Norvegia )
Termen aplicare/înscriere: 30 septembrie 2012
Perioada desfasurare: 7-17 februarie 2013
Pentru mai multe detalii vizitaţi: http://www.isfit.org/participants/new ; http://www.isfit.org/

Sursa: http://rvrjcce.ac.in/coloridos2011/site/?page_id=37

Evenimente
culturale

Universitatea din Sao Paulo organizează cursuri de vară, Brazilia 2013
Termen limită: 30 august 2012
Rezultate eveniment: durata va fi de 1-2 saptămâni, iar cursurile vor urmări
metodologia studiului de caz, metode comparative, teoria jocului şi multe alte
aplicaţii.

Cursuri

Pentru mai multe detalii vizitaţi: http://www.ipsa.org/news/event/ipsaaisp4th-annual-summer-school-concepts-methods-and-techniques-politicalscience-and-i?allblocks=1

Metode şi instrumente de educaţie non-formală în contextul programului Tineret în Acţiune
Termen limită: 23 august 2012
Rezultate eveniment: program European referitor la educaţia non-formală prin
programul TIA, Bucureşti
Pentru mai multe detalii vizitaţi: http://www.tinact.ro/detaliu-calendar/
IDevent/689

Sursa: http://www.degree.com/

Redactor şef: Cristiana Pâslaru
Redactori: Dune Alexandra, Gavriliţă Alexandra, Moise Mădălina, Răducu Laurenţiu Gabriel, Opincă Maria Georgiana.
Pentru a nu mai primi acest newsletter, vă rugăm să ne scrieţi la: office@cexa.org.
Întrebări sau comentarii la office@cexa.org.
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Curs avansat de formare Acţiunea 1.1 - Schimburi de tineri (ATOQ), Polonia
Termen limită: 3 septembrie 2012
Rezultate eveniment: susţinerea persoanelor cu experienţă în lucrul cu tinerii şi în proiecte de schimburi de tineri (Acţiunea 1.1), în
vederea evaluării şi îmbunătăţirii calităţii activităţilor legate de aceste proiecte.

Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://www.tinact.ro/detaliu-calendar/IDevent/674

Curs de formare "European Citizenship in Youth Work", Italia
Termen aplicare/înscriere: 1 septembrie 2012
Rezultate eveniment: cursul îşi propune să sprijine dezvoltarea profesională a persoanelor active în domeniul tineretului, prin inţelegerea şi integrarea conceptelor legate de “cetăţenia europeană” în activităţile practice din proiectele “Tineret în Acţiune” şi în lucrul
cu tinerii.
Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://www.tinact.ro/detaliu-calendar/IDevent/691

Curs de formare "Turn me on! Youth participation and media literacy", Luxemburg
Termen aplicare/înscriere: 2 septembrie 2012
Rezultate eveniment: cursul îşi propune să susţină rolul alfabetizării media (media literacy) pentru lucrătorii tineri din Europa - ca o
componentă importanta a cetăţeniei active - şi să contribuie în acest fel la consolidarea sferei publice în care se implică tineretul
European.
Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://www.tinact.ro/detaliu-calendar/IDevent/692

Curs de iniţiere în programul TiA "Appetiser", Grecia
Termen aplicare/înscriere: 1 septembrie 2012
Rezultate eveniment: oferirea unei prime experienţe pozitive internaţionale tinerilor pentru a-i motiva şi a-i încuraja să participe şi să
se implice în proiecte "Tineret în Acţiune".
Pentru mai multe informaţii accesaţi: : http://www.tinact.ro/
detaliu-calendar/IDevent/647

Cursuri

Sursa: http://www.interruptedlearning.com/avail.php

Defense Resources Management in the 21st Century (Managementul resurselor de apărare în secolul XXI )
Termen depunere lucrare: 15 septembrie 2012
Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://conference.dresmara.ro

Conferinţa Naţională de Geotehnică şi Fundaţii
Termen aplicare/înscriere: Neprecizat
Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://urbo.ro/
evenimente/a-xii-a-conferinta-nationala-de-geotehnica-sifundatii-cngf-2012-iasi-20-22-septembrie-20

Conferinţe
Sursa: http://www.neatliving.com/conferences.php
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Bursă de studiu desfăşurată la Centrul de Cercetare pentru Cooperare Globală din cadrul Universităţii Duisburg Essen din
Germania
Termen aplicare/înscriere: 31 august 2012
Rezultate: se oferă un ajutor financiar pe durata studiilor, 1 an. Se adresează candidaţilor care au cel puţin 3 ani de experienţă postdoctorală.
Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://www.eastchance.com/anunt.asp?
q=1282,eu,sch&issue=20120802&utm_source=east\
chanceMailingGroups&utm_medium=email&utm_campaign=20120802

Bursă de cercetare la Departamentul MZES, Universitatea Mainheim Germania
Termen de aplicare: 8 septembrie 2012
Rezultate: se alocă un buget anual studenţilor pentru acoperirea costurilor de călătorie
şi asistenţă pentru cercetare. Se adresează candidaţiilor cu studii avansate în
domeniul sociologiei.
Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://www.eastchance.com/anunt.asp?
q=1285,eu,sch&issue=20120802&utm_source=east\
chanceMailingGroups&utm_medium=email&utm_campaign=20120802

Bursă de studiu la Şcoala Doctorală din cadrul Universităţii Macerata
Termen de aplicare: 27 august 2012
Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://www.scholarships-links.com/
viewdetail/3974/24-PhD-Grants-at-University-of-Macerata.html

Sursa: http://www.instilulmeu.ro

Burse de studiu

Ankaka Wish List Video Contests (Concurs Video Lista dorinţelor Ankaka)
Termen de aplicare: 31 August 2012
Rezultate: primul loc: o tabletă PC, în valoare de $300; al doilea loc: o tabletă PC,
în valoare de $150; al treilea loc: o tabletă PC, in valoare de $120; al patrulea loc: o
tabletă PC, în valoare de $100.
Toţi cei ce vor crea un videoclip şi îl vor încărca pe YouTube.com va primi $20
credit pentru magazin doar pentru că au menţionat Ankaka.com în videoclip!
Pentru mai multe informaţii accesaţi http://www.mladiinfo.com/2012/08/10/
ankaka-wish-list-video-contest-every-entry-wins/; http://www.youtube.com/
ankakaCOM

Show Me Inclusion Contest (Concursul Arată-mi Incluziune!)
Termen aplicare/înscriere: 16 Septembrie 2012
Rezultate eveniment: aplicaţia câştigătoare va fi produsă profesional şi folosită
drept instrument de sensibilizare şi aducere la cunoştinţa întregii populaţii.
Pentru mai multe informaţii accesaţi : http://www.mladiinfo.com/2012/08/01/
show-me-inclusion-contest/; http://www.endexclusion.eu/contest

Concursuri
Sursa: http://jennahepburn.ca/?page_id=69
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“Empowering Women and Girls through Sports” Photo Contest (Concursul Foto „Responsabilizarea Femeilor şi Fetelor
prin Sport”)
Termen aplicare/înscriere: 4 septembrie 2012
Rezultate eveniment: câştigătorii(arele) celor două premii (Grand Prizes) vor primii câte o tabletă PC (iPad 3), iar fotografiile le vor fi
afişate la Departamentul de Stat al S.U.A. (U.S. Department of State)
Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://www.mladiinfo.com/2012/07/26/empowering-women-and-girls-throughsportsphotocontest/;http://connect.state.gov/page/photocontest?utm_source=72412&%3butm_medium=broadcast&%
3butm_content=contestinfopage&%3butm_campaign=photocontest&%3bxg_source=msg_mes_network&xg_source=msg_mes_network

Annual William Faulkner Literary Competition (Competiţia Literară Anuală William Faulkner)
Termen aplicare/înscriere: 31 august 2012
Rezultate eveniment: primul loc: $600, al doilea loc: $300, al treilea loc: $200 - atât la competiţia pentru poveşti scurte, cât şi pentru
scenete/scene de teatru.
Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://www.mladiinfo.com/2012/07/24/annual-william-faulkner-literary competition/;

Third Biannual Sculpture by the Sea, Aarhus, Denmark (A treia bianuală expoziţie de sculptură de Mare, Aarhus, Danemarca)

Concursuri

Termen aplicare/înscriere: 27 august 2012
Rezultate eveniment: premiul Aarhus de 50,000 DKK (EUR 6,700)
Pentru mai multe informaţii accesati: http://www.sculpturebythesea.dk/en/
Kunstnere.aspx; http://www.mladiinfo.com/2012/07/13/third-biannual-sculpture-by-the-sea-aarhus-aarhus-denmark/

EIB Contest: Social Innovation Tournament (EIB: Campionatul Inovaţiei Sociale)
Termen aplicare/înscriere: 14 septembrie 2012
Rezultate eveniment: premiile se încadrează între 5000 şi 15000 EURO.
Pentru mai multe detalii vizitaţi: http://www.mladiinfo.com/2012/07/09/eibcontest-social-innovation-tournament/; http://institute.eib.org/programmes/social/
social-innovation/

Challenge: Future contest – Win a trip to World Biz. Forum in NY
(Concursul Provocare: Viitor – Câştigă o călătorie la Forumul WorldBiz din
New York)
Termen aplicare/înscriere: 21 august 2012
Rezultate eveniment: câştigătorul va primi un loc la Forumul World Business din
New York, SUA, 2-3 octombrie 2012. Premiul în bani este de $2000 acoperind şi
biletul de intrare la conferinţă.
Pentru mai multe detalii vizitaţi: http://www.mladiinfo.com/2012/07/02/
challengefuture-contest-win-a-trip-to-world-biz-forum-in-ny/
;
http://
challengefuture.org/

Summer Fantasy Markets Contest (Concursul Summer Fantasy Markets)
Termen aplicare/înscriere: 31 august 2012
Rezultate eveniment: premiul în bani de $10,000

Sursa :http://suite101.com/article/entering-

Pentru mai multe detalii vizitaţi: http://www.mladiinfo.com/2012/06/20/summerfantasy-markets-contest/; http://www.unitrader.com/contest/rules.php

The Generation 1992 Creative Competition (Competiţia de creativitate pentru generaţia anului 1992)
Termen aplicare/înscriere: 9 septembrie 2012
Pentru mai multe detalii vizitaţi: http://generation1992.eu/en/participation/about_competition ; http://
www.mladiinfo.com/2012/05/11/the-generation-1992-creative-competition/
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Roma Open Call for Volunteers in Berlin, Germany
Termen aplicare/înscriere: 31 august 2012
Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://amarodrom.de/volunteer-service-amaro-drom-january-2013-0; http://
www.mladiinfo.com/2012/07/23/roma-open-call-for-volunteers-in-berlin-germany/

Voluntariat

Sursa : http://chenected.aiche.org

Şcoala de varǎ IPSA - São Paulo 2013
Termen aplicare/înscriere: 30 august 2012
Rezultate: diplomǎ
Pentru mai multe detalii vizitaţi: http://
summerschool.fflch.usp.br/application

Şcoli de vară
Sursa: http://emergenceconsulting.blogspot.ro

Cerere de parteneriat propusă de către Asociaţia Kayseri Youth Group din Turcia
adresată organizaţiilor din ţări membre ale Uniunii Europene
Termen de aplicare/înscriere: evenimentul se a desfăşura în luna mai 2013 (până atunci
propunerea de parteneriat ramâne deschisă).
Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://xa.yimg.com/kq/
groups/4252400/716458924/name/call4partnerRural2.pdf

Parteneriate

Sursa: http://aspiringorganizationdoctor.blogspot.ro
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