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Cursuri 

Sursa: www.calificativ.ro  

Structurarea educației non-formale: o 
oportunitate pentru incluziunea socială 

Termen de înscriere: 18 aprilie 2014 

Data desfășurării: 23 - 30 iunie 2014  

Locul desfășurării: Padova, Italia  

Pentru mai multe detalii accesați:  
http://trainings.salto-youth.net/4130  

Contact pentru întrebări: Giulia Mastropirro 
e-mail: storm.training.yia@gmail.com 

”Scrierea proiectelor în contextul proiectelor 
de tineret finanțate prin Programul Erasmus 
Plus” 

Termen de înscriere: 25 martie 2014 

Data desfășurării: 28 - 30 martie 2014  

Locul desfășurării: Călărași, România  

Pentru mai multe detalii accesați:  
http://www.tinact.ro/detaliu-calendar/
IDevent/1180    

Curs de formare: “U SEE+ Using social 
entrepreneurship in Erasmus+” 

Termen de înscriere: 18 aprilie 2014 

Data desfășurării: 22 - 27 aprilie 2014  

Locul desfășurării: Gothenburg, Suedia  

Pentru mai multe detalii accesați:  
http://www.tinact.ro/detaliu-calendar/IDevent/1181  

Ai derulat proiecte Tineret în Acțiune? Acum ai 
posibilitatea să continui cu proiecte de tineret și în 
contextul noului program european de finanțare, 
Erasmus +.  

Sunt invitați să se înscrie la acest curs, lucrătorii și 
liderii de tineret. Scopul cursului este de a stimula 
folosirea inițiativelor transnaționale ca un instrument 
de pornire a unor inițiative bazate pe economia 
socială.  
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Conferințe 

Sursa: atcounseltable.wordpress.com  

Gala Societății Civile 2014  

Perioada de înscriere: 7 februarie - 25 martie 2014 

Înscrierile se realizează online la:  
http://www.galasocietatiicivile.ro   

Toate organizațiile non-guvernamentale sunt 
invitate să se înscrie la cea de-a XII-a editie a Galei 
Societatii Civile pentru proiectele non-profit ale 
organizatiilor neguvernamentale din Romania; 

A 15-a ediție a Universității pentru Tineret  
și Dezvoltare 

Termen de înscriere: 14 martie 2014 

Data desfășurării: 21-28 septembrie 2014  

Locul desfășurării: Mollina, Spania  

Pentru detalii și înscrieri accesați:  
http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/Youth/
Call_for_Partners_15th_UYD.pdf   

Universitatea pentru Tineret și Dezvoltare este un 

spațiu de dezbatere, formare, schimb de experiență 

și de acțiune afirmativă cu privire la cooperarea în 

domeniul tineretului la nivel mondial. 

Tabăra Spațială Europeană 2014 

Aceasta este o tabără de vară, care se va desfășura 

în limba engleză și se adresează elevilor de liceu, cu 

vârstă cuprinsă între 17-20 ani, interesați de spațiu 

și știință, și cu un fundament în fizica și matematică. 

Termen de înscriere: 01 aprilie 2014 

Data desfășurării: 31 iulie - 07 august 2014  

Locul desfășurării: Andøya Rocket Range, Norvegia 

Pentru mai multe detalii accesați:  
http://www.spacecamp.no 

STUDENT Anul III, nr. 2, 3 Martie 2014, 
ISSN 2286–0924 ISSN–L 2286–0924 



Centrul de Excelenţă Academică 
SAPIENTIA OMNIA VINCIT 

3 
© Centrul de Excelenţă Academică 

Voluntariat 

Programul de voluntariat  
”BUCHAREST BIENNALE 6”  

Termen de înscriere: 25 martie 

Perioada desfășurării: 7 mai - 31 iulie 2014 

Program de lucru: 3 zile/săptămână  

Pentru detalii și înscrieri accesați:  
http://www.bucharestbiennale.org/ro/voluntari   

Sursa: www.auroraumc.org  

Lucrul în cadrul BUCHAREST BIENNALE vă oferă 
posibilitatea de a examina rolul, funcția și activitatea 

unei palete largi de profesioniști din domeniul 
cultural, precum și rolul și funcția unei instituții.   

BUCHAREST BIENNALE  6 se adreează studenților 
sau absolvenților de învățământ superior cu foarte 
bune cunoștințe de limba engleza, abilități de lucru pe 
computer și dorința de a lucra în management 
cultural/curatoriat.   

”EUROPAfest 2014” caută voluntari!  

Termen de înscriere: 15 martie 2014 

Perioada desfășurării: 5 - 25 mai 2014 

Pentru detalii și înscrieri accesați:  
http://jmevents.ro/evenimente/ proiecte-tineret  

Cerinte 
- cunoasterea unei limbi straine (engleza, 

germana, franceza, spaniola, rusa, chineza, etc) 
- disponibilitate PART-time in perioada 5 -

14.05.2014 
- disponibilitate FULL-time in perioada 15-

25.05.2014 

Contact: voluntariat_EUROPAfest@ yahoo.com și 
tel. 0762.599.214   

Beneficii: se elibereaza adeverinta de practica sau 
certificat de voluntariat. 
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Internship-uri 

Sursa: www.innoemotion.com  

”Banca Europeană de Investiții” - job-uri de vară pentru studenți 

Banca Europeană de Investiții oferă un număr de locuri de muncă pentru  studenți, în perioada 
iunie-septembrie 2014, oferind  posibilitatea de a obține prima experiență de lucru și de a câștiga niște 
bani de buzunar.  
Cei interesați să aplice la acest loc de muncă sunt invitați să aplice online în perioada 3 - 16 martie 
2014.  

Pentru a fi eligibili, studenții trebuie să fie cu vârsta cuprinsă între 17 - 25 inclusiv și trebuie încă să 
fie înscriși la o instituție de învățământ; 

Pentru mai multe detalii și înscrieri accesați următoarea adresă: http://www.eib.org/about/jobs/
working/summer/index.htm 

Internship în domeniul vânzărilor & relații publice  

Esti entuziast în domeniul vânzărilor sau pur și simplu vrei să-ți testezi abilitațile de persuasiune? Vrei să 
caștigi experiență și totodata sa lucrezi alături de un colectiv tanar?  

Compania CV30 oferă 3 posturi de internship, pe o perioadă de 3 luni;  
Înscrierea se face prin trimiterea CV-ului la adresa de email contact@cv30.co, cu subiectul: Internship 
vanzare&PR  
Pentru mai multe datalii puteți accesa site-ul companiei: http://www.cv30.co/ 
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Burse 

Master în Corsica - specializare protecția mediului  

Colectivitatea Teritoriala din Corsica, Universitatea din Corsica și Ambasada Franței în România propun o 

bursă de 10 luni pentru o formare de nivel Master II la Universitatea din Corsica. Formarea va începe în 

luna septembrie 2014.   

Termen de înscriere: 15 aprilie 2014 

Pentru detalii și înscrieri accesați: http://bit.ly/1oetNRM  

Sursa: voceacelorcaretac.wordpress.com  

Burse Estice la Universitatea din Varșovia, Polonia  

Până pe 15 martie se pot depune aplicații pentru bursele de finanțare a programului de masterat al 

Institutului de Studii Central-Europene. Programul de master se va desfașura între 1 octombrie 2014 și 30 

iunie 2016 la Universitatea din Varsovia. Pentru aplicare sunt vizați candidații din țările Europei Estice, 

din Balcani, Caucaz și Asia Mijlocie.   

Pentru mai multe detalii accesați: 
http://www.studium.uw.edu.pl/?content%2F138 
http://www.studium.uw.edu.pl/upload/files/25%20SCHOLARSHIPS%202014%20GB.pdf  
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