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In baza Protocolului de colaborare in domeniul invatamantului intre Ministrul Educatiei,
Cercetarii si Tineretului din Romania si Ministerul Invatamantului si Stiintei din Ucraina pe anii
de invatamant, Agentia de Credite si Burse de Studii aduce la cunostinta oferta de burse
acordate pentru anul universitar 2011-2012 in Ucraina:

- pana la 6 burse de studii, pentru studii universitare de licenta;
- pana la 6 burse de studii, pentru universitare de masterat;
- pana la 4 burse de studii, pentru universitare de doctorat;
- pana la 20 luni/bursa, burse de stagiu pentru perioade de la 3 la 9 luni fiecare.

Art. 4
- 5 burse pentru participarea la cursurile de vara de limba, literatura si civilizatie ucraineana (din
cauza reducerilor bugetare, M.E.C.T.S. prin A.C.B.S. nu va asigura transportul international
tinerilor nominalizati pentru cursuri de vara în anul universitar 2011-2012).

CONDITII DE ELIGIBILITATE (trebuie indeplinite cumulativ)
1. candidatii sunt cetateni romani, cu domiciliul stabil in Romania.
2. candidatii provin din institutii de invatamant acreditate din Romania /
institutii organizatoare de studii universitare de doctorat din Romania / institute de cercetare
aflate in subordinea M.E.C.T.S. si au, dupa
caz, urmatoarea calitate:
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a) elevi in clasa a XII-a;
b) studenti la studii universitare de licenta / de masterat la învatamântul de zi;
c) doctoranzi, forma cu frecventa;
d) cadre didactice titulare;
e) medici rezidenti, în perioada de rezidenta finantata de M.E.C.T.S.;
f) cercetatori.
3. candidatii au la momentul plecarii la studii în strainatate, una din calitatile mentionate la
punctul 2.

Fac exceptie persoanele care vor urma in strainatate (prin bursa obtinuta) studii universitare
complete de licenta, de masterat sau de doctorat.
4. candidatii cunosc cel putin o limba straina acceptata de partea externa
pentru stagiu.
Detalii despre ce trebuie sa contina dosarul de candidatura gasiti pe site-ul ACBS, la adresa:
http://www.roburse.ro/docs/Lansare%20concursuri%202011-2012/07.02.2011/Ucraina%20-%2
0acord%20bilateral%202011-2012.pdf
Detalii suplimentare:
http://www.roburse.ro/
Data limita: 07.02.2011
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