Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1. „Tranziția de la școală la viața activă”
Titlul proiectului „Primii paşi sunt importanţi: fiţi orientaţi”
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BURSE DE STUDIU ÎN STRĂINĂTATE
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Daca nu ai bani sa acoperi taxele de scolarizare la o universitate din strainatate, exista totusi
solutii pentru a invata acolo. Cel mai simplu este sa obtii o bursa subventionata de statul
roman. www.incont.ro iti spune cum poti sa iei o astfel de bursa, spre ce tari se indreapta cei
mai multi tineri, dar si care sunt cele mai cautate domenii de studiu. Mai mult, trebuie sa stii
ca statul acorda si granturi care pot ajunge pana la 12.000 de euro pe an.
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Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului are la dispozitie mai multe programe de
finantare pentru studentii care vor sa invete in strainatate, la universitati de renume, prin Agentia de
Credite si Burse de Studii.
De aceeasi subventie pot beneficia si cei care vor sa faca un master sau un doctorat la o institutie
de invatamant din strainatate. Mai mult, studentii pot primi si granturi de pana la 1000 de euro pe luna
din care sa acopere cheltuielile cu cazarea si masa.
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Printre universitatile renumite se numara: Harvard Medical School,
Boston (SUA), Royal College of Music, London (Marea
Britanie), University of Edinburgh (Regatul Unit al Marii Britanii şi
Irlandei de Nord), Universite de Geneve (Elvetia), University of
Amsterdam (Olanda), Universite Paris 1 Pantheon Sorbonne (Franta), Beijing Language and Culture
University(China), Shanghai International Studies
University (China), Universitatea Rusa "Prietenia Popoarelor",
Moscova (Rusia).

În mod normal, taxele de scolarizare la aceste institutii de invatamant superior, recunoscute pe
plan mondial ca facand parte din cele mai bune universitati din lume, ajung la mii, chiar la zeci de mii de
dolari pe an.
Vezi mai jos lista tuturor universitatilor din lume, care se afla in parteneriat cu Ministerul
Educatiei:
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Poti aplica si tu pentru urmatoarele tipuri de burse: bursele „Titu Maiorescu”, bursele „Vasile
Parvan si Nicolae Iorga”, bursele „Theodor Aman”, bursa speciala „Guvernul Romaniei”,
burse acordate anual in baza acordurilor de colaborare bilaterala sau oferite in mod unilateral, dar si
burse pentru studii universitare, postuniversitare, cercetare/specializare postuniversitara si
postdoctorala in strainatate.
Bursele pentru studii universitare şi postuniversitare, cercetare/specializare postuniversitara si
postdoctorala in strainatate se ofera pe o perioada cuprinsa intre 2 si 10 luni.
Daca esti interesat de aceste stagii trebuie sa te adresezi universitatii la care vrei sa aplici si sa
participi la un concurs international. Daca promovezi concursul si primesti bursa, iti sunt subventionate
taxele scolare la universitatea unde urmeaza sa studiezi, precum si cheltuielile de transport. Primesti si
un cuantum lunar in valoare de 1.000 de dolari, in functie de tara unde te pregatesti sa pleci, dar si de
nivelul de trai din acel stat.
Poţi afla mai multe pe site-ul http://www.roburse.ro/burse.php
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1. Bursele „Titu Maiorescu” iti ofera posibilitatea de a urma cursuri de masterat/doctorat sau de a
cerceta in strainatate, in acele domenii de interes ale Uniunii Europene (administratie europeana,
politica regionala, institutii europene, drept european, justitie si afaceri interne, agricultura/politici
agricole, politica in domeniul transporturilor, politica industriala si de intreprindere, dreptul
societatilor comerciale, politici in domeniul sanatatii, energie, politici de mediu in Uniunea
Europeana, managementul fondurilor de coeziune si structurale, managementul proiectelor,
societatea informationala in Uniunea Europeana, multilingvism.)
Perioada: 3 luni
Finantare: cheltuielile de transport, taxele de scolarizare si vei primi lunar, 1.000 de euro pentru
cheltuielile personale.
Cerinte: absolvent studii universitare de lunga durata sau student la un masterat ori doctorat, la o
institutie de invatamant acreditata din tara. La intoarcerea in Romania, va trebui sa lucrezi pentru
cel putin trei luni intr-un domeniu asemanator celui studiat in strainatate.
http://www.roburse.ro/burse-maiorescu.php
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2. Bursele "Vasile Parvan" si bursele "Nicolae Iorga" – se acordă atât pentru ştiinţele umaniste cât şi
pentru cele exact şi cu ajutorul carora urmezi cursuri postuniversitare si postdoctorale sau faci
cercetari in domeniul tau, la Accademia di Romania din Roma sau la Istituto Romeno di Cultura e
Ricerca Umanistica din Venetia.
Perioada: 10 luni
Finantare: cazarea este asigurată la Accademia di Romania din Roma sau la Istituto Romeno di Cultura
e Ricerca Umanistica din Veneţia, in functie de preferinte, 800 euro lunar pentru cheltuieli de
întreţinere, masa, rechizite, taxe de şcolarizare etc.
Cerinte: dosarul de candidatura la sediul Agentiei de Credite si Birouri de Studii, care-ti va fi evaluat de
specialisti din domeniul pentru care optezi.
http://www.roburse.ro/burse-parvan-iorga.php
3. Bursele „Theodor Aman” - burse de studii postuniversitare în domeniul artelor
Perioada: 2 ani
Finantare: se stabileste anual.
Cerinte: absolvent de studii de licenta in domeniul artelor
http://www.roburse.ro/burse-aman.php
4. Bursele ERASMUS
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