
 

 

 

Mobilități studenți pentru proiectul CITE 

 * 
 
 * 
Proiectul de cooperare în învățământul superior 18-COP-0012 CITE - Computing Innovation for 
Technology Entrepreneurship, propus de Universitatea POLITEHNICA din București (UPB) 
împreună cu Østfold University College (OUC) se desfășoară în perioada Octombrie 2019-
Septembrie 2022. 

Proiectul se desfășoară prin Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul 
Tinerilor finanțat prin Mecanismul financiar al SEE 2014-2021 și urmărește îmbunătățirea 
componentelor didactice și de cercetare pentru programele de Masterat ale Facultății de Inginerie 
în Limbi Străine din domeniile „Inginerie și Management” și „Calculatoare şi Tehnologia 
Informației”. 

Al treilea obiectiv al proiectului este pregătirea studenților români într-un mediu consacrat și 
competitiv, profitând de experiența partenerilor norvegieni în inovația bazată pe Tehnologia 
informației și a comunicațiilor (TIC). Activitatea C3 care adresează acest obiectiv se referă la 
pregătirea studenților din programele de masterat al FILS la universitatea parteneră.  

Vor exista 8 mobilități la OUC, în perioada 1-30 Aprilie 2022. Pentru aceste mobilități se 
acordă 1484 de Euro pentru subzistență și 360 de euro pentru transport.  

Activitățile desfășurare în Norvegia includ: 

• Discuții și pregătire pe subiectele de cercetare C1-C4 din programele de masterat. 
• Pregătire legată de subiectul "Current and new approaches in Project Management for 

software teams: Agile and DevOps, Holacracy, #Noestimates and #NoProjects" 

Granturile SEE pentru mobilitatile studenților se acorda pe baza unui concurs de selectie. 
Criteriile de eligibilitate sunt: 

• Candidatul sa fie student la unul din programele de masterat ale FILS din domeniile 
Inginerie şi Management sau Calculatoare şi tehnologia informaţiei (Business 
Administration and Engineering, Software Engineering, Management, innovation et 
technologies des systèmes collaboratifs, Geschäfts- und Industrieverwaltung, 
Nachhaltige Geschäftsexzellenz und Leadership in der Industrie); 

• Candidatul sa fie integralist și să aibă media de studii de cel puţin 8.00. 

Cei interesați de participarea la concursul pentru obținerea acestor mobilități sunt rugați să trimită 
pâna pe 10 Martie 2022, la adresa mbae@upb.ro, documentele specificate pe pagina proiectului 
http://www.cite.upb.ro/scholarships.php: 

• Fişa candidatului 
• Declaraţie selecţie 
• Curriculum vitae în limba engleză 
• Scrisoare de motivaţie în limba engleză 
• Situatia scolară sub semnatură proprie (notele de la fiecare materie şi mediile din fiecare 

an de studiu, inclusiv sem. I al anului current) 
• Certificat complet vaccinare anti-Covid 
• Alte documente care sa ateste activitatea extracuriculara a studentului 

Un interviu va avea loc în data de 11 Martie 2022, ora 17.00, pe Teams. Programarea pentru 
interviu va fi anunţată pe data de 11 Martie, ora 9.00, pe site-ul proiectului http://www.cite.upb.ro/ 

Pentru detalii sau informații suplimentare, bujor.pavaloiu@upb.ro, 0734881932  
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Student Mobilities for the CITE project 

 
 
 
The cooperation project in higher education 18-COP-0012 CITE - Computing Innovation for 
Technology Entrepreneurship, proposed by the University POLITEHNICA of Bucharest (UPB) 
together with Østfold University College (OUC) takes place between October 2019-September 
2022. 

The project is carried out through the Education, Scholarships, Apprenticeships and Youth 
Entrepreneurship Programme (ESAYEP) financed through the EEA Financial Mechanism 
2014-2021  and aims to improve the teaching and research components for the Master's programs 
from the Faculty of Engineering in Foreign Languages in the fields "Engineering and Management” 
and “Computers and Information Technology”. 

The third objective of the project is to prepare the Romanian students in an established and 
competitive environment, taking advantage of the experience of Norwegian partners in innovation 
based on Information and Communication Technology (ICT). The C3 activity that addresses this 
objective refers to the training of the Romanian master students at the partner university. 

There will be carried out 8 mobilities at OUC, between April 1-30, 2022. For these mobilities, 
1484 Euros are granted for subsistence and 360 Euros for transport. 

The activities in Norway include: 

• Discussions and training on the research subjects C1-C4 from the master programs. 
• Training on the subject "Current and new approaches in Project Management for software 

teams: Agile and DevOps, Holacracy, #Noestimates and #NoProjects" 

EEA student mobility grants are awarded on the basis of a selection competition. The eligibility 
criteria are: 

• The candidate must be a student in one of FILS's master's programs in Engineering and 
Management or Computer and Information Technology (Business Administration and 
Engineering, Software Engineering, Management, Innovation and Technology of 
Collaborative Systems, Geschäfts- und Industrieverwaltung, Nachhaltige 
Geschäftsexzellenz und Leadership in der Industrie); 

• The candidate must be integralist and have a study grade average of at least 8.00. 

Those interested in participating in the competition for obtaining these mobilities are asked to send 
until March 10, 2022, to mbae@upb.ro, the documents specified on the project page 
http://www.cite.upb.ro/scholarships.php: 

• Candidate's file 
• Selection statement 
• Curriculum vitae (in English) 
• Letter of motivation (in English) 
• School situation under own signature (grades for each subject and averages for each year 

of study, including sem I of the current year) 
• Full certificate of vaccination against Covid 
• Other documents attesting to the student's extracurricular activity 

An interview will take place on March 11, 2022, at 17.00, on Teams. The appointment for the 
interview will be announced on March 11, at 9.00, on the project website http://www.cite.upb.ro/. 

For details or additional information, bujor.pavaloiu@upb.ro, 0734881932 
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