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Programul European Project Semester (EPS) reuneşte un consorţiu de universităţi din
U.E. care oferă studenţilor posibilitatea de a dezvolta un proiect în echipă, pe parcursul
unui semestru (6 luni).
Consorţiul are o întâlnire lucrativă anuală, în care se discută şi se adoptă strategia
viitoare. El este deschis celor care doresc să facă parte din acest program, cu condiţia să
respecte regulile impuse programului. În cadrul întâlnirilor anuale, fiecare nou aplicant
face o prezentare în faţa reprezentanţilor universităţilor consoţiului, care decid, prin
vot deschis, includerea sau nu a acestuia în consorţiu. UPB face parte din consorţiul EPS
încă din decembrie 2013, în urma votului favorabil dat la întâlnirea anuală de la
St. Polten, Austria.
Programul EPS conţine atât cursuri, cât şi un proiect pluridisciplinar, realizat în
echipă, totalizând 30 ECTS. Echipa de proiect este formată din 3-6 studenţi, de minim
3 naţionalităţi diferite. Echipa se formează în universitatea gazdă, dintre candidaţii
studenţi selectaţi în ţările de origine. Pe durata semestrului, există evaluări parţiale ale
stadiului proiectului. Evaluarea finală este realizată de către un juriu format din
profesori ai universităţilor consorţiului.
Toate activităţile se desfaşoara în limba ENGLEZĂ, indiferent de ţara gazdă.

Important!
Proiectul foloseşte finanţarea Erasmus+ pentru studenţi.
Candidaţii studenţi pot opta pentru oricare dintre universităţile consorţiului, a căror
listă se găseşte în pagina următoare.
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Universităţile care fac parte din consorţiul EPS, alături de UPB
ŢARA

UNIVERSITATEA

AUSTRIA

University of Applied Sciences in St. Pölten

BELGIA

University of Antwerpen/Anvers

FINLANDA

Novia University of Applied Sciences

FRANŢA

ENIT - École Nationale d'Ingénieurs de Tarbes

GERMANIA
MAREA BRITANIE
NORVEGIA

H

Kiel University of Applied Sciences
Hochschule Osnabrück UAS
Glasgow Caledonian University
Nottingham Trent University
Oslo and Akershus University College of Applied Sciences
Avans University of Applied Science

OLANDA

Academy of Engineering CMD (Creative)
University of Applied Science in Hague

POLONIA

Lodz University of Technology

PORTUGALIA

ISEP- Instituto Superior de Engenharia do Porto

SPANIA

Universitat Politécnica de Valencia
Technical University of Catalonia-Villanova I la Geltru
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