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Țara Oferta 
Termen limită  

de depunere a dosarelor la 

A.C.B.S. 

Conținutul dosarului de 

candidatură 

China - 11 burse pentru studii sau cercetare. 17 ianuarie 2020 
1. Consimțământul pentru 

prelucrarea datelor cu caracter 

personal;  

2. Formular tip de înscriere la 

concurs; 

3. Curriculum Vitae; 

4. Proiect de 

studiu/cercetare/creație 

artistică; 

5. Program de valorificare a 

cunoștințelor dobândite în 

timpul stagiului de studii sau de 

cercetare în străinătate; 

6. Acordul conducerii instituției 

de unde provine candidatul; 

7. Recomandări din partea a 

două cadre didactice titulare în 

învățământul preuniversitar sau 

universitar; 

8. Listă de lucrări; 
Notă: În cazul în care candidații nu au 

activitate științifică/artistică etc, dovedită 

prin documente, dosarele intră în etapa 

evaluării academice, cu pierderea 

punctajului alocat acestora. 

9. Copii ale actelor de studii: 

foi matricole, situații școlare, 

diplome (bacalaureat, licență, 

studii aprofundate, masterat, 

doctorat); 

10. Copia atestatului sau 

certificatului de cunoaștere a 

unei limbi străine de circulație 

internațională sau a limbii 

străine acceptate de partea 

externă pentru stagiu; 

11. Adeverința medicală care 

atestă faptul că persoana este 

Bulgaria (doctorat 

si specializare) 
- câte 5 burse pentru studii de doctorat; 

- 20 luni de bursă pentru stagii de specializare postuniversitară sau universitară, fracționabile pe durate de la 2 la 9 luni. 

 

20 ianuarie 2020 
Serbia 

- 2 burse pentru studii universitare complete sau parțiale; 

- până la 20 de luni de bursă pentru specializare, studii postuniversitare și doctorat. Durata cea mai mare de bursă este de 

9 luni, iar cea mai scurtă de 3 luni; 

- până la 5 burse pentru iugoslaviștii români și studenții în iugoslavistică, în vederea participării la Conferința slaviștilor 

de la Belgrad; 

- burse pentru persoanele aparținând minorității naționale sârbe din România. 

Armenia 

- 3 burse pentru licență, 4 burse pentru masterat și o bursă pentru doctorat. Studiile vor fi urmate în limba armeană. 

Beneficiarii burselor care nu cunosc limba de studiu, vor fi înscriși în anul pregătitor de limbă, anterior studiilor 

academice propriu-zise; 

- 30 de luni-bursă pentru stagii de specializare care pot fi fragmentate în perioade de 3-10 luni/persoană. Lunile de bursă 

pentru stagiile de specializare pot fi acordate și pentru programe de studii cu predare într-o limbă străină. 

- 3 locuri pentru participarea la cursurile de vară de limbă, literatură, cultură și civilizație, în funcție de posibilitățile 

financiare ale părților. 

 

 

 

 

14 februarie 2020 

Cehia 

- 27 luni de bursă pentru studenții, masteranzii și doctoranzii instituțiilor de învățământ superior de stat. Numărul total al 

lunilor de bursă poate fi împărțit în perioade cu durata de minimum 2 luni și maximum 9 luni; 

- 4 locuri la cursurile de vară de studii slave din Republica Cehă. 

Nigeria 
-5 burse pentru studii universitare complete la instituții de învățământ superior și în instituții cu profil tehnic, dacă 

condițiile de admitere cerute de instituțiile respective sunt îndeplinite. 

Polonia 

- schimburi de studenți și doctoranzi pentru studii ori alte forme de perfecționare,  în limita anuală de 20 de luni de 

bursă; 

- schimbul de cadre didactice universitare, pentru stagii de cercetare, pe perioade de cel puțin o lună, în limita anuală de 

10 (zece) luni de bursă; 

- 10 persoane la cursurile de vară de limbă, literatură și civilizație polonă pentru studenții la filologie poloneză, precum 

și pentru cadrele didactice universitare, specialiști în domeniul limbii și literaturii polone. 

Slovacia 

- până la 25 de luni de bursă pentru studii universitare parțiale, împărțite în perioade de 5 până la 10 luni. Primirea la 

studii este condiționată de cunoașterea limbii părții primitoare sau a limbii engleze; 

- până la 20 de luni de bursă pentru stagii de specializare și studii, adresate doctoranzilor și cadrelor didactice 

universitare (cercetători și pedagogi). Acestea pot fi împărțite în perioade de 3 până la 10 luni. Primirea la studii este 

condiționată de cunoașterea limbii părții primitoare sau a limbii engleze; 

- 5 burse pentru studenți și cadre didactice la cursurile de vară de limbă, literatură și civilizație; 

- burse pentru persoanele de naționalitate slovacă din România. 
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Azerbaidjan  

- 3 burse pentru studii complete universitare sau postuniversitare,  2 burse pentru studii de doctorat. Persoanele care nu 

cunosc limba statului primitor vor fi înscrise la cursuri pregătitoare de limbă, fără plată; 

- 30 de luni de bursă pentru stagii de specializare științifică, care pot fi fragmentate pe o durată de 3-9 luni/persoană; 

- 3 burse pentru participarea la cursuri de vară. 

 

 

06 martie 2020 

declarată aptă pentru efectuarea 

stagiului în străinătate; 

12. Adeverința care atestă 

calitatea candidatului în anul 

universitar în curs; 

13. Documentul privind 

acceptarea candidatului la 

universități/institute din 

străinătate, dacă este cazul; 

14. Copia buletinului de 

identitate / cărții de identitate; 

15. Copia certificatului de 

naștere și, eventual, de 

căsătorie; 

16. Copia chitanței sau a 

ordinului de plată prin care s-a 

achitat taxa pentru procesarea 

dosarului. Coordonatele de 

plată sunt publicate pe site-ul 

A.C.B.S. 
Note  

1. La dosar se pot anexa copii ale lucrărilor 

reprezentative, diplome obținute la 

concursuri naționale și internaționale; în 

domeniul artistic/sportiv se vor asimila 

activitățile specifice (expoziții, filme, 

concerte, performanțe naționale, mondiale, 

olimpice etc.). 

2. Documentele redactate în limbi străine 

sunt însoțite de traducerea autorizată în 

limba română și legalizată. 

 

Egipt 

-10 burse anual pentru studii universitare de licență, masterat sau doctorat în orice domeniu, cu excepția specializărilor 

reglementate de partea primitoare. Studiile se vor efectua în limba arabă sau în limba engleză. Partea egipteană asigură 

bursierilor care doresc să studieze în limba engleză, posibilitatea de a studia limba arabă, pe durata unui an, fără plata 

taxelor, în paralel cu studiile lor academice. 

Mongolia 

- 2 burse pentru studii universitare de licență, 2 burse pentru studii universitare de masterat sau doctorat. Bursele 

acoperă durata studiilor, în conformitate cu programele universitare, precum și 1 an pregătitor, pentru învățarea limbii; 

- 2 burse de 9 luni pentru studii postuniversitare și de cercetare. 

Turkmenistan 

- 30 burse pentru studii universitare de licență și de masterat; 2 burse pentru studii universitare de doctorat. Persoanele 

care nu cunosc limba statului primitor vor beneficia de an pregătitor de limbă; 

- 3 burse pentru stagii de specializare pentru profesori cu durata de până la o lună fiecare; 

- 3 burse pentru stagii de specializare pentru studenți cu durata de până la 3 luni fiecare; 

- 2 locuri pentru participarea la cursurile de vară de limbă, literatură și civilizație. 

Palestina - 2 burse pentru o perioada de 9 luni pentru studierea limbii arabe în universitățile palestiniene. 

 

 

08 aprilie 2020 

 

 

Bulgaria (licenta, 

masterat si cursuri de 

vara) 

- câte 5 burse pentru studii universitare de licență si de masterat;    

- până la 10 locuri la cursurile de limbă, literatură și civilizație, pentru studenții și specialiștii filologi de la specializările 

de limbă și literatură bulgară din România. 

Vietnam  

- maximum 20 burse de studii complete de licență, de masterat sau doctorat. Durata anului pregătitor pentru studii 

universitare de licență este de maximum un 1 an academic, iar pentru studii universitare de masterat, doctorat și 

învățământ postuniversitar, inclusiv în domeniul sănătate, este de cel puțin 6 luni; 

- până la 9 luni-bursă la cursurile de specializare și de cercetare, în instituții de învățământ superior acreditate. Pot urma 

cursuri într-una din limbile de circulație internațională (engleză sau franceză), doar după ce au primit acordul scris al 

instituției gazdă. 

Iordania  

- 3 burse pentru studii de licență, 2 burse pentru studii de masterat, 2 burse pentru studii de doctorat. Se acordă an 

pregătitor, pentru învățarea limbii părții primitoare, dacă este cazul. Toate bursele vor fi acordate în domenii care exclud 

domeniul sănătate. 

16 iunie 2020 

Grecia 

 

 

Ofertă în așteptare. Vă rugăm să urmăriți site-ul www.roburse.ro 

 

Italia 

Luxemburg 

Mexic  

Ungaria 
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