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Cursuri 

Redactor şef: Claudiu - Petrică Rizea  
Pentru a nu mai primi acest newsletter, vă rugăm să ne scrieţi la: office@cexa.org.  
Întrebări sau comentarii la office@cexa.org.   

Erasmus+ Curs PLUS de scriere de proiecte  

Sursa: timp-liber.acasa.ro  

Cursul se adresează exclusiv reprezentanților ONG-urilor de tineret și instituțiilor publice care lucreaza cu 
tinerii care doresc să inițieze proiecte de tineret în cadrul programului Erasmus+.  

Pentru detali i  accesa ț i  pagina: http://
www.openuped.eu/   

Platforma paneuropeană OpenupEd  

OpenupEd este o platformă pe care vei găsi o serie 
fascinantă de cursuri online gratuite, disponibile în 12 
limbi, care iți vor (re)deschide cheful. 

Cu ajutorul MOOC (Massive Open Online Courses) poți 
studia, oriunde si oricând, discipline variate, de la 
psihologie, antropologie culturală sau estetică și până 
la management, publicitate sau economie. 

Termen de înscriere: 29 mai 2014 

Data desfășurării: 6-8 iunie 2014  

Locul desfășurării: Câmpina 

Pentru detalii și înscrieri accesați:  http://www.tinact.ro/detaliu-calendar/IDevent/1233  

La sfârșitul acestui modul de formare, participanții: 
1. vor întelege cadrul unui proiect european de tineret, specific programului european de finanțare 
Erasmus+; 
2. vor putea să elaboreze, planifice și scrie proiecte de tineret specifice programului Erasmus+; 
3. vor știi să utilizeze cadrul non-formal de învațare în contextul proiectelor de tineret. 
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Voluntariat 

Stagiu EVS în Kumanovo, Macedonia 

EVS: Stagiu de voluntariat în Austria 

Termen de înscriere: 10 mai 2014 

Data desfășurării: 20 iunie - 20 decembrie 2014  

Locul desfășurării: Kumanovo, Macedonia  

Pentru inscrieri sunati la 0728-860568  sau solicitati detalii 
suplimentare la part3.s4yd@ymail.com  
 
Titlul proiectului: "Volunship: Exchange of practices in European 
Citizenship through Volunteering", este organizat de Asociația 
Support for Youth Development din Cluj-Napoca;  

Sursa: filmadelphia.org  

 O organizație de tineret din Austria, acreditată SEV, caută 
voluntari pentru un stagiu de 12 luni care va începe în luna 
octombrie 2014.   

 Voluntarul va desfașura activități în domeniul social cu copii cu 
dificultati de învațare.  

 Cei interesați pot solicita mai multe informatii despre proiect 
trimițând un e-mail pe adresa:        
susanne.rosmann@4yougend.at 

 
Termen de înscriere: nespecificat  

Data desfășurării: 01 octombrie 2014  - 30 septembrie 2015 
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Conferințe 

A 8-a Conferință Internațională de 
Management - Provocări ale 
managementului pentru o dezvoltare 
durabilă  

Termen de înscriere: 30 mai 2014  

Pentru mai multe detalii accesați:   
http://sistem.acadiasi.ro/ro/node/261 

Conferința Internațională de Științe 
Sociale  

Termen de înscriere: 31 mai 2014 

Data desfășurării: 19 - 20 septembrie 2014  

Locul desfășurării: București 

Pentru detalii și înscrieri accesați:  
http://icss.euser.org  

STUDENT 

Data desfășurării: 27 iunie 2014  

Locul desfășurării: Baltimore, Republica Moldova  

Termen de înscriere: 1 iunie 2014 

Data desfășurării: 15 - 16 septembrie 2014  

Locul desfășurării: București 

Pentru detalii și înscrieri accesați:  
http://ocg.ase.ro  

A 4-a ediție a Conferinței: Guvernanța 
Organizațională 

Dezvoltarea durabilă, economică și socială  a 
euroregiunilor și a zonelor transfrontaliere  

Termen de înscriere: 15 iunie 2014 

Data desfășurării: 6 - 7 noiembrie 2014  

Locul desfășurării: București 

Pentru detalii și înscrieri accesați:  
http://conference.management.ase.ro 
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Internship 

Internship la Asociația Culturală Metropolis 

Termen de înscriere: nespecificat 

Locul desfășurării: București  

Pentru mai multe detalii accesați:  
www.asociatia.metropolisfilm.ro/  

Sursa: studentaffairs.utep.edu  

Asociația Culturală Metropolis caută o persoană 
isteață, descurcareață și cu simțul umorului pentru 
un internship de aproximativ o luna la sediul nostru 
din București.  

CV-urile se pot trimite pe adresa:  
cristi@metropolisfilm.ro 

Job-uri 

Internshipul la E-Civis  

Asociația E-Civis anunță selecția a 6 tineri studenți 
pentru efectuarea unui stagiu de 3 luni în cadrul 
organizației. Cei interesați sunt rugați să trimită la e-
mail: e-civis@e-civis.eu curricululm vitae și 
scrisoare de intenție.  

Oportunitate Misys Software Developer 
XSLT 

Misys International Systems, companie 
multinațională ce ofera servicii software pentru 
domeniul financiar bancar.  Aceasta are 5000 de 
candidați la nivel global, toți lucrează pentru a 
dezvolta și menține softurile de pe piata: Sophis, 
Summit, Kondor+, LoanIQ, sunt servicii de top pe 
piața internațională. 

Se caută Entry-Junior Level Developer cu 
cunostinte de XSLT, OOP fie pe C++ sau Java.  

Persoanele interesate de o astfel de oportunitate, de 
a lucra într-o multinațională, într-un mediu tânăr și 
prietenos, cu un salariu atractiv, sunt rugați trimită 
CV-ul pe adresa florian.damian@misys.com  
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