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Informa ii referitoare la oferta de burse DAAD din 2013/2014
pentru România
Descrierea programelor:
Descrierea oficial a programelor poate fi g sit pe pagina web a Centrului de
Informare DAAD (http://www.daad.ro), respectiv în baza de date cu burse a DAAD
(www.daad.de). Descrierile programelor din aceast bro ur con in complet ri privind
întreb rile cele mai frecvente, precum i condi iile specifice României.
Pentru consultan :
Pentru întreb ri suplimentare referitoare la oferta de burse DAAD, la derularea
procesului de selec ie, precum i la informa iile generale despre cercetare i studiu în
Germania, v rug m s v adresa i celui mai apropiat lector DAAD (vezi anexa cu
lista lectorilor DAAD) sau c tre:
Centrul de Informare DAAD
Str. Buze ti nr. 6, bl. A6, et. 9, ap. 59
011013 Bucure ti
Tel: +40-21-310 15 40
E-Mail: info@daad.ro
www.daad.ro
Facebook: DAADRomania

Program cu publicul:
Mar i: 11.00 - 15.00
Joi: 14.00 - 18.00
(Luni i Miercuri doar cu programare în prealabil!)
Adresa la care se depune dosarul:
Dosarele trebuie depuse la Ambasada Germaniei din Bucureşti.
Ambasada Germaniei la Bucureşti
Kulturreferat / DAAD Stipendien
Str. C pitan Aviator Gheorghe Demetriade Nr. 6-8
011848 Bucureşti
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Informa ii generale
Bursele se acord prioritar membrilor institu iilor de înv mânt superior române ti
(studen i, absolven i, personal academic, profesori universitari) sau membrilor din
cadrul centrelor române ti de cercetare.
Criterii general valabile pentru toate programele de burse: candidaturile persoanelor
care, la momentul depunerii dosarului, se afl de mai mult de doi ani în Germania, nu
pot fi luate în considerare.
Selec ia bursierilor se realizeaz de c tre comisii independente (formate din cadre
didactice universitare din Germania i România), exclusiv în func ie de calfic rile
academice ale candidatului i de evaluarea academic a studiului sau cercetr rii
propuse.
DAAD nu mai are drept criteriu eliminatoriu pentru cererea de burs limita de vârst .
V rug m îns s ave i în vedere eventualele observa ii din descrierea fiec rui tip de
burs .
Dovada cuno tin elor de limb necesare:
Pentru un studiu în cadrul unei institu ii de înv mânt superior din Germania sunt
necesare foarte bune cuno tin e de limb german , respectiv englez . Acestea, de
regul , trebuie s fie echivalente nivelelor B2, respectiv C1, conform Cadrului de
Referin European al Limbilor. Acest nivel corespunde, în func ie de programele de
înv mânt, cu studiul unei limbi timp de 4-6 ani.
Pentru o aplica ie complet în limba german sunt acceptate urm toarele atestate de
limb : Testul onDaF-Test (Test de limb DAAD); Diploma de limb nivel II KMK;
Deutsches Abitur - Clasa special ; TestDaF; DSH; PNDS; PWD i certificatele
standardizate ale Goethe Institut corespunz toare nivelelor de limb . Testul onDaF se
organizeaz în mai multe loca ii din România, în luniile octombrie i noiembrie 2011 i
este gratuit pentru solicitan ii de burs . Referitor la termenele exacte de sus inere a
acestor teste, v rug m s v informa i de la Centrul de Informare DAAD, respectiv de
la lectorii DAAD.
În cazul aplica iilor în limba englez , candida ii vor depune un atestat în func ie de
cerin ele universt ii germane. Pentru candidatura la bursele DAAD sunt acceptate
atestatele standardizate la nivel interna ional (TOEFL, Cambridge Certificate sau
IELTS) sau certificate eliberate de centrele de limbi str ine ale universit ilor din
România. V rug m s ave i în vedere c simpla dovada de abbsolvire a unor cursuri
în limba respectiv nu este suficient .
Aceste indica ii sunt valabile pentru procesul de candidatur la bursele DAAD. Este
posibil ca la înmatricularea în cadrul universit ilor din Germania s vi se solicite alte
atestate!
Dosarele incomplete nu pot fi luate în considerare.
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Burse de studiu pentru absolven i ai tuturor disciplinelor
Termenul limit pentru depunerea dosarului: 15.11.2012
Descrierea programului:
 Bursele ofer absolven ilor str ini ai tuturor disciplinelor posibilitatea de a studia şi
absolvi un program de master sau de studii aprofundate la o institu ie de
înv mânt superior de stat sau acreditat de stat din Germania. De asemenea,
bursa poate fi acordat i pentru un singur an academic petrecut în Germania, în
cadrul unui master urmat la o universitate din România, cu condi ia ca diploma de
master s fie acordat de aceasta din urm .
 Bursa poate fi acordat , în func ie de programul ales, pe o perioad cuprins între
10 i 24 de luni. Toate bursele se acord mai întâi pe o durat de un an iar, dac
rezultatele pe perioada acestuia sunt bune, bursa este prelungit la solicitare pe
durata întregului studiu.
 DAAD pl teşte o rat de burs lunar de 750 €. Bursa mai cuprinde pe lâng
aceast sum de bani, de regul , anumite ajutoare pentru asigurarea de s n tate.
În plus DAAD pl teşte o sum de c l torie pauşal corespunz toare, cu excep ia
cazului în care aceste cheltuieli sunt suportate de c tre ara de origine sau ter i. În
plus se asigur ajutoare pentru materiale de studiu şi cercetare şi eventual sume
suplimentare pentru chirie şi membrii familiei, dac aceştia înso esc bursierul.
Premise:
 Îşi pot depune candidatura pentru o burs DAAD absolven i foarte bine califica i
care la momentul începerii bursei şi-au incheiat primul studiu (bachelor, diplom
sau grad academic echivalent). La momentul depunerii dosarului ultima diplom de
finalizare a studiilor nu ar trebui, de regul , s fie mai veche de şase ani.
 Dac se dore te finan area unui an academic în Germania, în cadrul programului
din ara de origine: dosarul de candidatur trebuie s con in dovada c anul
petrecut în Germania va fi echivalat (aceasta poate fi o adeverin din partea
universit ii române ti sau o copie a programei analitice). Trebuie dovedit c durata
regulamentar a studiilor nu va fi dep it .
 Pe lâng rezultatele ob inute în timpul studiului un alt criteriu important de selec ie îl
reprezint prezentarea conving toare a motivelor personale şi profesionale pentru
studiul ales în Germania.
 Scrisoarea de admitere la studiu din partea institu iei de înv mânt superior din
Germania poate sa fie ad ugat de la bun început dosarului sau înaintat DAAD
înainte de începerea bursei. Bursa DAAD nu intr în vigoare decât dac poten ialul
bursier a fost admis la studiu. Dac în programul de studiu ales este prev zut un
stagiu în str in tate, finan area sa nu este posibil decât dac stagiul urmeaz s
se desf şoare într-o ter ar a UE (alta decât ara de origine) şi dac durata
stagiului nu dep şeşte 6 luni, respectiv 25ș din perioada total a intervalului
finan at prin bursa DAAD.
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 Cunoştin e bune de limba german sunt de obicei – mai ales în domeniul ştiin elor
umaniste – o premis pentru un studiu în Germania. Excep ii sunt posibile, dac
bursierii particip la un program de studiu care se desf şoar în limba englez .
DAAD poate finan a înainte de începerea studiului un curs de limb la un institut din
Germania. Pentru îmbun t irea cuno tin elor de german este recomandat cursul
online „Deutsch-Uni Online (DUO)”. DAAD preia costurile acestui curs pentru o
perioad de ase luni începând cu momentul primirii acceptului în programul de
burs . În plus, pot solicita de la DAAD cofinan area unui curs de limb ales de ei.
Mai multe informa ii sunt precizate în momentul primirii bursei.
 Pe formularul de înscriere trebuie men ionate în mod obigatoriu 3 programe de
studiu, în func ie de priorit i. Pentru fiecare dintre acestea trebuie ataşat un
document care s con in urmatoarele informa ii:
începerea programului; durata programului; limba de predare; taxe de studiu;
premise pentru admitere; data limit de depunere a dosarului, adres de contact
 V rug m s ave i în vedere c pe lâng depunerea dosarului pentru burs , trebuie
s aplica i în paralel la institu iile de înv mânt superior pentru fiecare program în
parte, pentru a ob ine admiterea la studiu. În acest sens, v rug m s ave i în
vedere datele limite de depunere a dosarelor.
 Observa ii suplimentare pentru arhitec i: foaia informativ „Informa ii adi ionale
pentru burse de studiu DAAD în domeniul arhitecturii“ con ine date relevante
despre probele de lucru care trebuie depuse la dosar şi se poate ob ine la Centrul
de Informare DAAD sau pe internet (www.daad.de/extrainfo).
Acte necesare:
V rug m s ave i în vedere c fomularul de înscriere trebuie completat online
(www.daad.ro).
 Lista cu documentele necesare poate fi consultat în anex ca: Lista de verificare
2 sau pe internet la: (http://www.daad.ro)
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Burse de studiu ERP pentru absolven i din domeniul economic
Termenul limit pentru depunerea dosarului: 15.11.2012
Descrierea programului:
 Bursele sunt acordate de c tre Ministerului Federal pentru Economie şi Tehnologie
(BMWi), din fondurile European Recovery Program (ERP) şi ofer absolven ilor
str ini din domeniul ştiin elor economice posibilitatea de a studia şi absolvi un
program de master sau de studii aprofundateîn domeniul economic, în cadrul
institu iilor de înv mânt superior de stat sau acreditate de stat din Germania.
 Între 10 i 24 de luni. Toate bursele se acord mai întâi pe o durat de un an iar
dac rezultatele pe perioada acestuia sunt bune, bursa este prelungit
corespunz tor cu durata programului de studiu, pe baza unei cereri.
 DAAD pl teşte o rat lunar de burs de 750 €, un ajutor anual de studii de 460 €
precum şi o sum pauşal pentru costurile de c l torie. DAAD preia eventualele
taxe de studiu pân la o valoare maxim de 500 € pe semestru. Alte ajutoare pot fi
acordate la cerere. În acest program nu se acord sume suplimentare pentru
familie.
 Pe durata bursei, bursierii beneficiaz de o asigurare de s n tate, accidentare şi
r spundere civil par ial (EU) sau integral (Non-EU).
 La solicitarea comisiei evaluatoare, DAAD poate finan a un curs de limba german
în cadrul unui institut din Germania, înainte de începerea bursei propriu-zise.
Premise:
 Îşi pot depune candidatura pentru o burs ERP absolven i foarte bine califica i,
care, la momentul începerii bursei, şi-au incheiat primul ciclu de studii (bachelor,
diplom sau grad academic echivalent). La momentul depunerii dosarului, ultima
diplom de finalizare a studiilor nu ar trebui, de regul , s fie mai veche de şase
ani.
 Pe lâng rezultatele ob inute în timpul studiului, cel mai important criteriu îl
reprezint scrisoarea de motiva ie.
 În scrisoarea de motiva ie, candida ii trebuie s men ioneze urm toarele teme
(raportându-le în mod coerent la parcursul academic şi la obiectivele lor
profesionale): con inutul şi obiectivele programului ales, precum şi exigen ele pe
care acesta le presupune (i.e. cuno tin e de specialitate, competen e lingvistice,
alte criterii formale).
 Dat fiind c programele de studiu au un num r limitat de locuri, candida ii trebuie s
aleag cel pu in alte dou programe de studii (reprezentând alternative la op iunea
principal ), care trebuie tratate în scrisoarea de motiva ie (vezi „Lista de verificare a
documentelor”).
 Pe lâng candidatura la bursa DAAD, candida ii trebuie s se ocupe în mod
autonom i în limitele de timp aferente de candidatura la un loc de studiu în
cadrul programului ales. În acest sens, trebuie respectate datele limit impuse de
institu ia gazd din Germania.
 Scrisoarea de admitere la studiu din partea institu iei de înv
mânt superior din
Germania poate fi fie ad ugat de la bun început dosarului sau trebuie înaintat
DAAD înainte de începerea bursei. Bursa DAAD nu intr în vigoare decât dac
bursierul a fost admis la programul de studiu ales.
Burse DAAD
2013/2014
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Atestatele de competen e lingvistice ale candida ilor trebuie s corespund
exigen elor impuse în cadrul programului de studii ales.
 Dac în programul de studiu ales este prev zut un stagiu în str in tate, finan area
sa nu este posibil decât dac stagiul urmeaz s se desf şoare într-o ter ar a
UE (alta decât ara de origine) şi dac durata stagiului nu dep şeşte 6 luni,
respectiv 25ș din perioada total a intervalului finan at prin bursa DAAD.
 Trebuie s v depune i concomitent dosarul la mai multe universit i. Dac primi i
mai multe r spunsuri pozitive, DAAD hot r şte împreun cu institu iile de
înv mânt superior unde urmeaz s fie plasat bursierul
 Cunoştin e bune de limba german sunt de obicei o premis pentru un studiu în
Germania. Excep ii sunt posibile, dac bursierii particip la un program de studiu
care se desf şoar în limba englez . DAAD poate finan a înainte de începerea
studiului un curs de limb (gratuit pentru bursier) la un institut din Germania – la
care participarea va fi obligatorie.
Acte necesare:
 V rug m s ave i în vedere c fomularul de înscriere trebuie completat online
(www.daad.ro)
 Lista cu documentele necesare poate fi consultat în anex ca: Lista de verificare
2 sau la: http://www.daad.ro


 Copiile diplomelor şi traducerile lor trebuie s fie legalizate.
 V rug m s ave i în vedere urm toarele:
1. Informa ii oficiale despre cele trei programe de master dorite (spre exemplu din
internet). Din aceste informa ii trebuie s reias : denumirea exact a programului,
durata acestuia (num r de semestre), descriere sintetic a curriculei, criteriile de
admitere (cuno tin e de specialitate, competen e lingvistice, alte criterii formale),
taxe de studiu.
2. Profilul programului de studiu dorit trebuie completat în formularul „Anex la
candidatura pentru o burs DAAD/ERP. Acest formular poate fi desc rcat de pe
internet (http://www.daad.de/de/form sau www.daad.ro).
 Scrisoarea de recomandare din partea unui profesor de specialitate din
România.Utiliza i formularul DAAD „Gutachten zu Stipendienanträgen von
ausländischen Studierenden, Graduierten, Doktoranden und Promovierten“
(Download la www.daad.de/de/form).
 Teste de limb : atestate ale cunoştin elor de limb la momentul candidaturii sau,
eventual, alte atestate, în forma în care sunt cerute pentru admiterea la programele
dorite.
 Dac este cazul, v rug m s ataşa i dosarului dovezi ale activit ii profesionale,
diplome, burse anterioare, dovezi de studiu pentru alte stagii petrecute în
str in tate.
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Burse pentru arti ti i arhitec i - Burse de studiu
Termenul limit pentru depunerea dosarului: 15.11.2012
Descrierea programului:


Bursele ofer candida ilor str ini din domeniile art plastic , design, film, muzic ,
architectur precum şi art reprezentativ (actorie, regie, dans, coregrafie, etc.)
posibilitatea de a participa la un studiu aprofundat la o institu ie de înv mânt
superior de stat sau acreditat de stat din Germania, f r a ob ine o finalizare a
studiilor sau la un studiu aprofundat în vederea ob inerii unei diplome de
absolvire(de ex. diplom de master) în Germania.



Studii f r finalizare: de regula, un an academic. În anumite cazuri, finan area poate
fi prelungit pe baza unei cereri.



Studii cu finalizare: în func ie de durata programului de studiu, între 10 i 24 de luni.
Toate bursele se acord mai întâi pentru un an academic, iar dac rezultatele pe
perioada acestuia sunt bune, bursa este prelungit corespunz tor duratei
programului de studiu.



DAAD pl teşte o rat lunar de burs de 750 €. Bursa mai cuprinde pe lâng
aceast sum de bani, de regul , anumite ajutoare pentru asigurarea de s n tate.
În plus, DAAD pl teşte o sum de c l torie pauşal , cu excep ia cazului în care
aceste cheltuieli sunt suportate de c tre ara de origine sau ter i. De asemenea, se
asigur ajutoare pentru materiale de studiu şi cercetare şi, eventual, sume
suplimentare pentru chirie şi membrii familiei, dac aceştia înso esc bursierul



Cunoştin e bune de limba german sunt de obicei – mai ales în domeniul ştiin elor
umaniste – o premis pentru un studiu în Germania. Excep ii sunt posibile, dac
bursierii particip la un program de studiu care se desf şoar în limba englez .
DAAD poate finan a înainte de începerea studiului un curs de limb la un institut din
Germania. Pentru îmbun t irea cuno tin elor de german este recomandat cursul
online „Deutsch-Uni Online (DUO)”. DAAD preia costurile acestui curs pentru o
perioad de ase luni începând cu momentul primirii acceptului în programul de
burs . În plus, pot solicita de la DAAD cofinan area unui curs de limb ales de ei.
Mai multe informa ii sunt precizate în momentul primirii bursei.

Premise:
 Candida ii trebuie s î i fi finalizat – în m sura în care acest lucru este posibil –
studiile în ara de origine, ob inând o diplom corespunz toare. Dac ob inerea
unei diplome nu este posibil , atunci posibilit ile de calificare în ara de origine ar
trebui s fie epuizate. La momentul depunerii dosarului, examenul de absolvire nu
ar trebui s fie mai vechi de şase ani.


Dac în programul de studiu ales este prev zut un stagiu în str in tate, finan area
sa nu este posibil decât dac stagiul urmeaz s se desf şoare într-o ter ar a
UE (alta decât ara de origine) şi dac durata stagiului nu dep şeşte 6 luni,
respectiv 25ș din perioada total a intervalului finan at prin bursa DAAD.

Burse DAAD
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Acte necesare:
V rug m s ave i în vedere c fomularul de înscriere trebuie completat online
(www.daad.ro).
 Lista cu documentele necesare poate fi consultat în anex ca: Lista de verificare
4 sau pe internet la: (http://www.daad.ro)
 Pe lâng aceasta exist foi cu informa ii adi ionale pentru domeniile art
plastic /design/film, muzic , arhitectur şi art reprezentativ (actorie, regie, dans,
coregrafie etc.). Aceste foi con in date relevante despre probele de lucru care
trebuie depuse la dosar şi se pot ob ine la Centrul de Informare DAAD sau de pe
internet (www.daad.de/extrainfo).
 Copiile dup actele de studii precum i traducerile acestora trebuie s fie legalizate.
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Burse de cercetare pentru doctoranzi i tineri cercet tori
Termenul limit pentru depunerea dosarului: 15.11.2012
Descrierea programului:
 Bursele ofer tinerilor cercet tori posibilitatea de a efectua un stagiu de cercetare
sau de perfec ionare la o institu ie de înv mânt superior de stat, acreditat de stat
sau la un institut de cercetare din Germania. Scopul principal al acestor finan ri
este ob inerea titlului de doctor în ştiin e. Aceast burs poate fi acordat pentru
urm toarele scopuri:
 Cercetare la o institu ie din Germania cu scopul ob inerii titlului de doctor în ara de
origine
 Cercetare în Germania cu scopul finaliz rii doctoratului în Germania; în acest
context se atrage aten ia în mod deosebit asupra formelor structurate de doctorat
(colegii, şcoli doctorale, programe de doctorat interna ionale, Graduate Schools,
Max-Planck-Research-Schools etc.). Informa ii detaliate g si i la adresa:
www.daad.de/ipp
 Stagiu de cercetare sau perfec ionare f r absolvire.
 Pentru posesorii unui titlu de doctor se atrage aten ia asupra programelor Funda iei
Alexander von Humboldt.
 În func ie de calificarea bursierilor, DAAD pl teşte o rat lunar de 750 € (pentru
candida i cu o prim diplom de absolvire) sau 1.000 € (pentru doctoranzi). Pe
lâng aceasta sum de bani, bursa mai cuprinde, de regul , anumite ajutoare
pentru asigurarea de s n tate. În plus, DAAD pl teşte o sum pauşal
corespunz toare pentru costurile de c l torie, cu excep ia cazului în care aceste
cheltuieli sunt suportate de c tre ara de origine sau ter i.
 Pentru stagii mai lungi de şase luni se acord , eventual, sprijin financiar pentru
acoperirea chiriei, între inerea familiei (dac este cazul), precum i o sum pentru
studiu i cercetare. Asupra oportunit ii finan rii unui curs de limb (gratuit pentru
bursier) în Germania se hotar şte în fiecare caz în parte (vezi şi „Premise“)..
Durata:
 Durata finan rii se stabileşte de c tre comisia de selec ie. Ea se poate întinde – în
func ie de proiect şi planul de lucru – de regul pe o perioad de una pân la zece
luni. În cazul aplic rii pentru un doctorat integral în Germania, perioada finan at
poate fi de trei, în cazuri excep ionale de patru ani.
 Un doctorat integral în Germania nu poate fi finan at decât dac exist motive
întemeiate pentru aceast decizie. Acestea ar putea fi de pild lipsa unei posibilit i
de îndrumare ştiin ific corespunz toare în ara de origine sau motive de con inut
care fac necesar o finan are de mai mul i ani în Germania.
 Finan area unui doctorat integral în Germania porneşte de la premisa c durata
studiului este de trei ani. În cazul în care bursierii trebuie s absolve o preg tire
suplimentar pentru a întruni condi iile de înscriere la doctorat în Germania, ea
poate fi de pân la patru ani. Chiar dac scopul final este ob inerea titlului de doctor
în Germania, bursa va fi acordat ini ial pe o perioad de un an, cu posibilitate de
prelungire. Prelungirea depinde de rezultatele înregistrate în anul precedent.
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Durata: 1 pân la 10 luni
 Bursele pentru stagii de cercetare f r absolvire în Germania şi cu scopul finaliz rii
doctoratului în ara de origine nu pot fi prelungite.
 Bursele cu scopul finaliz rii doctoratului în Germania pot fi prelungite la cerere.
 Bursele pot începe cel mai devreme la 1 iunie. Bursele cu o durat de peste 7 luni
pot începe, de regula, de la 1 octombrie.
Premise:
 Îşi pot depune candidatura pentru o burs DAAD absolven i foarte bine califica i
care la momentul începerii bursei şi-au încheiat primul studiu cu diplom sau
master, în cazuri de excep ie şi cu o diplom de bachelor, sau care sunt deja
doctori în ştiin e (postdoc).
 Doctoranzii care î i finalizeaz doctoratul în ara de origine trebuie s prezinte o
adeverin corespunz toare a universit ii respective.
 Confirmarea scris a coordon rii de c tre un profesor din Germania, care se refer
explicit la proiectul candidatului şi care confirm disponibilitatea unui loc de lucru în
cadrul institu iei gazd trebuie ataşat dosarului. Dac doctoratul urmeaz s fie
finalizat în Germania, acceptul de îndrumare trebuie s vin din partea
coordonatorului ştiin ific.
 Candida ii care doresc s participe la programe de doctorat structurate (şcoli
doctorale) trebuie s ataşeze o dovad c au fost admişi la program sau cel pu in o
dovad c sunt candida i eligibili pentru programul în cauz .
 Cel mai important criteriu de selec ie este, pe lâng rezultatele ob inute, un proiect
judicios planificat şi conving tor pentru întreaga perioad de stagiu cerut . Proiectul
trebuie s fie discutat şi aprobat de coordonatorul ştiin ific din Germania.
 De regul se cer cunoştin e de limb german , îns nivelul depinde de domeniul
candidatului şi de proiect, dar şi de posibilit ile existente în ara de origine de a
înv a limba german . Mai ales în domeniul ştiin elor naturii şi a celor inginereşti,
dac la institutul gazd se vorbeşte engleza, pot fi acceptate ca suficiente
cunoştin e de limb englez (în cazul în care acestea sunt dovedite). DAAD va
hot rî în fiecare caz în parte dac poate fi finan at înainte de începerea bursei un
curs de limb (gratuit pentru bursier). Acesta nu intr în discu ie decât dac durata
total a bursei este de peste şase luni. Pentru îmbun t irea cuno tin elor de
german este recomandat cursul online „Deutsch-Uni Online (DUO)”. Pentru
bursierii care beneficiaz de finan ri care dep esc ase luni, DAAD preia
costurile acestui curs pentru o perioad de ase luni de la începerea programului
de studii. În plus, bursierii care beneficiaz de finan ri care dep esc ase luni pot
cere de la DAAD finan area unui curs de limb ales de ei. Mai multe informa ii sunt
precizate în momentul primirii bursei.
 La momentul depunerii cererii, ultima diplom de absolvire nu ar trebui de regul s
fie mai veche de şase ani, la doctoranzi înscrierea la doctorat s nu fie mai veche
de trei ani iar la postdoc finalizarea doctoratului s nu fie mai veche de doi ani.
Pentru posesorii unui titlu de doctor care candideaz pentru o burs de scurt
durat (pân în ase luni): diploma de doctorat nu trebuie s fie mai veche de patru
ani. În func ie de ara de origine – având în vedere eventuale diferen e între
sistemele de înv mânt – pot fi acceptate excep ii.
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Candida ii care, la momentul depunerii dosarului, se afl de mai mult de doi ani în
Germania, nu pot fi lua i în considerare.
 Informa ie suplimentar pentru candida ii din domeniul medicin : Foaia cu
„Informa ii adi ionale pentru candida ii din domeniul medicin “ v informeaz asupra
detaliilor referitoare la premisele pentru aplicare şi condi iile de burs specifice
(www.daad.de/extrainfo).
Acte necesare:
 V rug m s ave i în vedere c fomularul de înscriere trebuie completat online
(www.daad.ro).
 Lista cu documentele necesare poate fi consultat în anex ca: Lista de verificare
3 sau la: http://www.daad.ro
 Copiile diplomelor şi traducerile lor trebuie s fie legalizate. Atestatul medical
trebuie prezentat dup ob inerea bursei.
 Candida ii care de in deja titlul de doctor nu mai trebuie s ataşeze o copie a
diplomei de bacalaureat la dosar.
 Certificatul de limb : este menit s informeze despre situa ia cunoştin elor de limb
german la momentul depunerii dosarului (valabil şi pentru germanişti). Candida ii
care urmeaz s îşi desf şoare studiul în limba englez ata eaz în plus un atestat
de limb englez . Candida ii care doresc o burs de cercetare de scurt durat
(una pân la şase luni) nu au nevoie de un certificat de limb .
 În domeniile umaniste precum şi în domeniile ştiin elor juridice, economice şi
sociale cunoştin e bune de limb german constituie o premis pentru burs . Dac
este necesar, DAAD poate finan a un curs de limb la un institut din Germania,
pentru bursierii care au stagii mai lungi de 7 luni. Decizia asupra acord rii acestuia
precum şi a duratei şi a locului unde urmeaz s se desf şoare acest curs apar ine
DAAD. În acest caz DAAD preia taxa de curs, cheltuielile de cazare, o sum pentru
cheltuieli de între inere şi bani de buzunar.
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Stagii de cercetare pentru cadre didactice universitare i cercet tori
Termenul limit pentru depunerea dosarului: 15.11.2012
Descrierea programului:
 Bursele ofer cadrelor didactice care lucreaz la o institu ie de înv
mânt superior
sau la un institut de cercetare posibilitatea unui stagiu de cercetare la o institu ie de
înv mânt superior de stat, acreditat de stat din Germania sau la un institut de
cercetare.
 Durata bursei poate fi cuprins , în func ie de planul de lucru, între una şi trei luni.
 Rata lunar este, în func ie de statutul academic al bursierului, de 2.000 € pentru
asisten i, profesori asocia i şi tineri conferen iari, şi 2.150 € pentru profesori, în
cazuri de excep ie 2.300 €.
 Pe lâng aceast sum , DAAD pl teşte de regul o sum pauşal pentru c l torie,
cu excep ia situa iei în care aceste costuri sunt preluate de ara de origine sau de
c tre ter i.
 În acest program nu se acord sume suplimentare pentru membrii familiei care
înso esc bursierul.
Premise:
 Pentru un stagiu de cercetare DAAD îşi pot depune dosarul cercet tori de
recunoscu i, care de regul ar trebui s de in deja titlul de doctor. To i candida ii ar
trebui s fie angaja i la o institu ie de înv mânt superior sau un institut de
cercetare din România.
 Cel mai important criteriu de selec ie îl reprezint pe lâng activitatea ştiin ific
(publica ii de dat recent ) un proiect de cercetare conving tor şi bine planificat
care s fie armonizat cu institu ia gazd din Germania. O confirmare scris a
cooper rii ştiin ifice, care se refer concret la proiectul în cauz , trebuie ataşat
dosarului.
 Trebuie men ionat şi disponibilitatea institu iei gazd de a pune candidatului un
spa iu de lucru la dispozi ie.
 Finan area prin DAAD a unui astfel de stagiu de lucru sau cercetare nu poate fi
acordat decât o dat la trei ani.
 Foştii bursieri ai funda iei Alexander von Humboldt-Stiftung sunt ruga i s se
adreseze întâi acestei institu ii.
Acte necesare:
 Informa iile despre actele necesare la dosar pot fi consultate pe formularul de
înscriere („Forschungsaufenthalte/Arbeitsaufenthalte ausländischer
Hochschullehrer und Wissenschaftler“ – în forma tip rit : albastru), pe care îl g si i
la www.daad.de/de/form sau la reprezentan ele diplomatice şi consulare ale
Republicii Federale Germania, la lectorii DAAD, la reprezentan ele DAAD, la
centrele de informare DAAD, precum i la institu iile partenere.
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Burse pentru arti ti i arhitec i Stagii de lucru pentru cadre didactice universitare
Termenul limit pentru depunerea dosarului: 15.11.2012
Descrierea programului:
 Bursele ofer cadrelor didactice universitare din domeniile art plastic , design,
film, muzic , arhitectur precum şi art reprezentativ (actorie, regie, dans,
coregrafie) posibilitatea unui stagiu de lucru în vederea cooper rii artistice cu o
institu ie german .
 Durata poate fi cuprins , func ie de planul de lucru, între una şi trei luni.
 Bursele pot începe cel mai devreme de la 1 iunie.
 Rata lunar este, în func ie de statutul academic al bursierului, de 2.000 € pentru
asisten i, profesori asocia i şi tineri docen i, şi 2.150 € pentru profesori, în cazuri de
excep ie 2.300 €.
 Pe lâng aceasta, DAAD pl teşte, de regul , o sum pauşal pentru c l torie, cu
excep ia situa iei în care aceste costuri sunt preluate de ara de origine sau de c tre
ter i.
 Acest program nu prevede sume suplimentare pentru membrii familiei care înso esc
bursierul.
Premise:
 Premisa pentru finan area unui astfel de stagiu de lucru este ca persoana care
candideaz s fie cadru didactic la o institu ie de înv mânt superior în ara sa de
origine.
 Un criteriu de selec ie important este un proiect de lucru bine planificat şi
conving tor. Dosarul de aplicare trebuie s con in şi o scrisoare de confirmare a
cooper rii planificate, respectiv copia coresponden ei cu institu ia german
 Finan area prin DAAD a unui astfel de stagiu de lucru sau cercetare nu poate fi
acordat decât o dat la trei ani.
Acte necesare:
 Informa iile despre actele necesare la dosar pot fi consultate pe formularul de
înscriere („Forschungsaufenthalte/Arbeitsaufenthalte ausländischer
Hochschullehrer und Wissenschaftler“ – în forma tip rit : albastru), pe care îl g si i
în internet (www.daad.de/de/form) sau la reprezentan ele diplomatice şi consulare
ale Republicii Federale Germania, la lectorii DAAD, la reprezentan ele DAAD, la
centrele de informare DAAD, precum si la institu iile partenere.
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Program de reinvitare pentru fo ti bursieri
Termenul limit pentru depunerea dosarului: 15.11.2012
Descrierea programului:
 Pentru men inerea contactelor cu Germania, fo tii beneficiari ai burselor de
cercetare i de studii DAAD, cu o durat mai lung de ase luni, precum i fo ti
bursieri români în RDG, care au studiat mai mult de un an în Germania pot face o
cerere pentru reinvitare. Scopul stagiului este realizarea unui proiect de lucru sau a
unei cercet ri într-o institu ie de înv mânt superior de stat sau acreditat de stat
sau la o institu ie de cercetare. Fo ti bursieri, care nu î i desf oar activitatea în
mediul academic, pot cere o finan are a unui stagiu de lucru într-o institu ie
cultural , economic , financiar sau media..
 Durata stagiului este de una pân la trei luni, în func ie de planul de lucru.
 Rata lunar este în func ie de statutul academic al bursierului de 2.000 € pentru
asisten i, profesori asocia i şi tineri docen i, şi 2.150 € pentru profesori, în cazuri de
excep ie 2.300 €/luna.
 Pe lâng aceasta DAAD pl teşte de regul o sum pauşal pentru c l torie, cu
excep ia situa iei în care aceste costuri sunt preluate de ara de origine sau de c tre
ter i.
 In acest program nu se acorda sume suplimentare pentru membrii familiei care
înso esc bursierul.
Premise:
 De o burs de reinvitare pot beneficia bursierii care s-au întors de cel pu in trei ani
în ar .
 Cel mai important criteriu de selec ie este un proiect de lucru sau cercetare pe
durata stagiului, care s fie discutat cu partenerul de lucru de la institu ia german ,
atât din punct de vedere al con inutului, cât şi din punct de vedere al timpului.
Proiectele situate în afara domeniului tiin ific trebuie s aib efecte sustenabile
asupra activit ii aplican ilor, s poat fi multiplicate i diseminate (de exemplu prin
planificarea public rii) i/sau s încurajeze cooperarea cu Germania.
 În dosarul de burs trebuie s se g seasc o scrisoare de confirmare a cooper rii
planificate, care se refer explicit la proiectul candidatului, la coordonarea acestuia.
În plus, institu ia gazd trebuie s puna la dispozi ia bursierului un loc de munc
neremunerat pe durata proiectului.
 Finan area prin DAAD a unui astfel de stagiu de lucru sau cercetare nu poate fi
acordat decât o dat la trei ani.
 Invita ia este transmis de c tre Preşedintele DAAD.
Acte necesare:
 Informa iile despre actele necesare la dosar pot fi consultate pe formularul de
înscriere („Forschungsaufenthalte/Arbeitsaufenthalte ausländischer
Hochschullehrer und Wissenschaftler“ – în forma tip rit : albastru), pe care îl g si i
pe internet (www.daad.de/de/form) sau la reprezentan ele diplomatice şi consulare
ale Republicii Federale Germania, la lectorii DAAD, la reprezentan ele DAAD, la
Centrele de Informare DAAD precum şi la institu iile partenere.
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Cursuri universitare de var în Germania pentru studen i i absolven i str ini
Termenul limit pentru depunerea dosarului: 15.11.2012
Descrierea programului:
 Aceste burse dau posibilitatea de a urma cursuri de limb şi civiliza ie precum i
cursuri de limbaj de specialitate, oferite de institu ii de înv mânt superior de stat
sau recunoscute de stat din Germania sau institute afiliate acestora. Institu iile i
oferta de cursuri pot fi consultate pe site-ul DAAD la http://www.daad.de/hskkursliste.
 Durata minima este de 18 zile de curs cu cel pu in 25 de unit i de curs pe
s pt mân . Oferta este valabil în lunile de var (cel mai devreme luna mai) i
vizeaz perioada de vacan la institu iile de înv mânt superior din Germania.
Cursurile se in în limba german .
 Aceste burse nu pot fi prelungite.
 Cuantumul bursei este de 850 € pe lun . Din aceast sum se va acoperi costul
cursului de var , precum si o parte din cheltuielile aferente sederii în Germania
pentru o perioad de 3-4 s pt mâni. În plus, DAAD ofer o sum pauşal de
c l torie de 275 €.
 Bursele sunt acordate sub form de burse par iale. Cel mai probabil va fi nevoie şi
de un aport financiar personal.
 Cazarea este de regul rezervat prin organizatorul cursului.
Premise:
 Îşi pot depune dosarul pentru o astfel de burs studen i din toate domeniile, nivel
bachelor sau master, care la momentul începerii bursei vor fi încheiat cel pu in doi
ani de studiu.
 Absolven ii unui ciclu de bachelor îşi pot depune dosarul, doar dac vor urma un
master consecutiv. Din actele depuse la dosar trebuie s reias în mod explicit
inten ia candidatului de a urma un ciclu de master.
 Absolven ii de master şi doctoranzii nu pot candida în acest program.
 La momentul începerii bursei, candida ii trebuie s fie înscri i la o universitate din
ara de origine sau de re edin (alta decât Germania).
 Pot candida cadre didactice universitare tinere.
 Candida ii trebuie s dispun de cunoştin e bune de limb german , s poat urma
prelegeri în limba german şi s participe la activit i de grup. Cunoştin ele de
german certificate trebuie s fie la cel pu in nivelul B1 al Cadrului European de
Referin pentru Limbi. Ultimul certificat de nu trebuie s fie mai vechi de un an.
Observa ie: în România, urm toarele atestate de limb sunt recunoscute, de
regul , f r limit de timp: DSD - Diplom de limb KMK nivel II, Abitur – Clasa
special i certificatele Institutului Goethe (B1, B2, C1, C2).
 Vârsta minim la momentul începerii bursei trebuie s fie de 18 ani.


Dosarul pentru acest program nu poate fi depus decât o dat la trei ani
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Acte necesare:
 V rug m s ave i în vedere c fomularul de înscriere trebuie completat online
(www.daad.ro).
 Lista cu documentele necesare poate fi consultat în anex ca: Lista de verificare
1 sau pe internet la: (http://www.daad.ro).
 Pe formularul de înscriere candida ii trebuie s men ioneze cursurile dorite.
Candida ii trebuie s completeze toate rubricile i s men ioneze diferitele
localit i/institu ii de studiu i/sau duratele cursurilor. Aceaste preferin e sunt luate,
pe cât posibil, în considerare de c tre DAAD. Având în vedere îns capacit ile
limitate, DAAD îşi p streaz dreptul de a decide locul în care se va desf şura
cursul
 V rug m s ave i în vedere c numai dosarele complete, depuse la termen, pot fi
luate în considerare. Acestea trebuie s includ toate datele referitoare la
examenele date i dovezile aferente.
 V rug m s înainta i dosarul într-un singur exemplar.
 Actele Dvs. (inclusiv anexe, documente, etc.) nu pot fi returnate.
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C l torii de studiu i stagii de practitic de studiu în Germania pentru studen i
str ini
Termenul limit pentru depunerea dosarului: de 3 ori pe an (vezi mai jos)
Descrierea programului:
 DAAD finan eaz c l torii de studiu şi stagii de practic de studiu pentru grupuri de
studen i str ini coordonate de cadre didactice universitare în Germania.
Obiectivele programului:
 Transmiterea cunoştin elor de specialitate în cadrul unor vizite, vizion ri şi discu ii
informative relevante (c l torii de studiu) respectiv desf şurarea unui stagiu de
practic de specialitate în înv mântul superior (de exemplu cursuri de
specialitate, seminarii compacte, workshopuri). Acestea se realizeaz la invita ia
partenerului german, care este responsabil şi pentru organizarea practicii în institu ii
de înv mânt superior, firme sau eventual institu ii publice (practic de studiu).
 Întâlnirea cu studen i şi cercet tori din Germania pentru stabilirea şi men inerea
contactelor între institu iile de înv mânt superior din Germania şi din ara str in .
 Conturarea unei imagini despre civiliza ia german – din punct de vedere
economic, politic, cultural. Aceast parte nu ar trebui s acopere mai mult de o
treime din durata total a programului.
 Pentru practica de studiu se urm re te reciprocitatea. Aceasta nu este îns o
condi ie, ceea ce înseamn c pentru început finan area poate decurge doar într-o
singur direc ie.
 Evenimente culturale (de exemplu c l torii pentru concerte) pot fi finan ate, dac în
centrul demersului se afla schimbul de specialitate şi dac poate fi demonstrat
leg tura cu mediul academic.
 Repetarea anual a finan rii pentru un aplicant, specialitate sau institut nu este
posibil . Per aplicant, specialitate sau institut nu poate fi luat în considerare decât
o solicitare de finan are pe an.
 C l toriile de studiu şi stagiile de practic de studiu nu trebuie s dureze mai pu in
de 7 zile. Durata maxim de finan are este de 12 zile (inclusiv zilele de c l torie).
C l toriile pot dura mai mult.
 DAAD încheie pentru grupurile care beneficiaz de burs o asigurare de s n tate,
accident i de r spundere civil . Detalii g si i în scrisoarea de confirmare a bursei.
 DAAD nu poate în niciun caz prelua cheltuielile de transport interna ional.
 C l torii de studiu
C l toria este organizat de grupul de bursieri, respectiv de cadrul didactic
coordonator, care depune şi dosarul de aplicare. DAAD pl teşte o sum pauşal de
50 € / zi / persoan .
 Stagii de practic de studiu
Sus inerea DAAD se realizeaz ca finan are de proiect prin plata unei sume
pauşale de 50 € / participant / zi, ca sprijin financiar suplimentar pentru costurile de
c l torie şi de şedere.
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Premise
 Pot fi finan ate grupuri de studen i începând cu semestrul 2 de studiu, coordonate
de un cadru didactic universitar din ara de origine. Studen ii trebuie s fie
înmatricula i la zi în cadrul unei institu ii de înv mânt superior. C l toria poate
avea loc la finalizarea studiilor universitare. Dup o consultare prealabil cu DAAD
pot fi finan a i şi doctoranzi. Pentru a îndeplini premisele pentru o c l torie de
studiu de succes, to i membrii grupului ar trebui sa dispun de un nivel comparabil
de limb (limba relevant pentru program). Num rul participan ilor trebuie s se
încadreze, de regul , între minim 10 şi maxim 15 persoane. În plus, se acord o
finan are pentru cadrul didactic care înso e te grupul.
Acte necesare:
 Nu pot fi prelucrate de c tre DAAD decât dosare complete i depuse la termen.
DAAD nu poate contacta candida ii pentru a solicita documente care lipsesc.
 Un dosar complet cuprinde:
 Formular de cerere (de pe portalul DAAD). V rug m s indica i în formular datele
bancare ale universit ii Dvs.
 Plan de finan are (de pe portalul DAAD). Se completeaz rubricile marcate cu alb.
 Pagina 1: rubrica „DAAD Zuwendung” – aici se completeaz suma ce rezult
din „num rul de participan i x num rul maxim de zile finan ate (12) x suma
pau al (50 € )”
 Pagina 2: Nu se completeaz . Toate rubricile se vor completa în mod
automat.
 Pagina 3: Se completeaz cu num rul de participan i, num rul maxim de zile
finan ate (12) i suma pau al (50 €). Va rezulta suma care trebuie solicitat
(identic cu cea de la pagina 1).
 Lista participan ilor (se adaug ca anex pe portalul DAAD). Urm toarele date vor fi
necesare: nume, prenume, numarul de semestre absolvite, specializare, ciclul de
studii i cuno tin e de limb .
 Motivarea şi descrierea con inutului programului (se poate desc rca ca anex de
pe portalul DAAD), cu men ionarea concret a obiectivelor de vizitat. Formul rile
generale (de exemplu „vizitare de muzee, universit i”etc.) sunt insuficiente. Aten ie:
pe prima pagin a formularului de cerere ave i posibilitatea s v explica i pe scurt
proiectul (maxim 2100 de semne). Acest rezumat nu înlocuie te îns motivarea i
descrierea detaliat a con inutului programului. Comisia evaluatoare solicit , de
asemenea, informa ii despre eventuala planificare a unei vizite reciproce din partea
universit ii germane. V rug m s confirma i c nu este vorba despre o excursie
obligatorie pentru studen i.
 Plan de desf urare a c l toriei (se adaug ca anex pe portalul DAAD), format
tabelar.
 Expunerea preg tirii tematice pentru c l toria în Germania (se adaug ca anex pe
portalul DAAD).
 Dovada contactelor existente (se adaug ca anex pe portalul DAAD). Acestea
trebuie s con in referin e explicite la c l toria planificat , de exemplu invita ii i
confirmarea programului de c tre partenerul german (acorduri, contracte de
cooperare sunt insuficiente. Ele pot fi ata ate ca elemente adi ionale la dovada
contactelor existente, dac nu sunt mai vechi de doi ani).
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Depunerea dosarului:
 Aplicarea are loc online prin portalul DAAD:
(http://www.daad.de/hochschulen/kooperation/partnerschaft/gruppenreisen/05028.de.html)
1. C l torii de studiu
 Solicitarea de finan are trebuie depus de cadre didactice universitare din
România. V rug m s ataşa i o recomandare din partea reprezentan ei DAAD, a
Biroului de Informare DAAD sau a Ambasadei Germaniei. Termenele limit ale
DAAD Bonn trebuie obligatoriu respectate.
2. Stagiile de practic de studiu
 Solicitarea de finan are trebuie depus de cadre didactice universitare din
Germania. V rug m informa i Departamentul de Rela ii Interna ionale despre
aplica ia Dvs.
 Decizia se ia de c tre o comisie de selec ie. Din cauza mijloacelor financiare
limitate, experien a a ar tat c nu pot fi solu ionate pozitiv decât o parte din
solicit rile de finan are pentru scopurile sus men ionate. Sunt preferate în general
c l toriile care se desf şoar în strâns colaborare cu institu iile de înv mânt
superior, cercet torii şi studen ii din Germania.
Termenele limit şi adresa la care se depune dosarul
 Aplica iile trebuie depuse prin portal pân cel târziu la data de:
01.11. a fiec rui an pentru c l torii începând cu data de 01.03.
(Decizia DAAD: mijlocul lunii ianuarie)
01.02. a fiec rui an pentru c l torii începând cu data de 01.06.
(Decizia DAAD: mijlocul lunii aprilie)
01.05. a fiec rui an pentru c l torii începând cu data de 01.09.
(Decizia DAAD: mijlocul lunii iulie)
 Aten ie: Din motive tehnice, portalul DAAD poate indica „Bewerbungsfrist: 31.12.”
(„termen-limit : 31.12”). Termenele-limit indicate mai sus sunt îns cele valabile.
Consultan
 Persoana îns rcinat cu acest program în cadrul DAAD:
Dna. Julia Löllgen
Telefon: 0228/882-328
Fax: 0228/882-447
E-Mail: loellgen@daad.de
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C l torii pentru orchestre de studen i str ini în Germania
 Serviciul German de Schimb Academic (DAAD) finan eaz c l torii în Germania
pentru orcheste/ansambluri corale de studen i str ini coordona i de cadre didactice
universitare.
Obiectivele programului:
 sus inerea de concerte (de preferin împreun cu studen ii respectivei universit i
– partenere din Germania) i transmiterea cuno tin elor de specialitate relevante
prin vizite, vizion ri şi discu ii informative în domeniul academic.
 întâlnirea cu studen i, muzicieni şi cercet tori din Germania pentru stabilirea şi
men inerea contactelor între institu iile de înv mânt superior din Germania şi din
România.
 crearea unei imagini despre civiliza ia german – din punct de vedere politic i
cultural.
 Repetarea anual a finan rii pentru un aplicant, specialitate sau institut nu este, de
regul , posibil . Pe persoan , specialitate sau institut nu poate fi luat în
considerare decât o cerere pe an. Excursii obligatorii şi mobilit i, care au avut loc
deja, nu pot fi finan ate.
 Durata maxim este de 12 zile (inclusiv zilele de c l torie). C l toriile pot dura mai
mult.
 Finan area prin DAAD se realizeaz ca finan are de proiect prin plata unei sume
pauşale de 50 € pe participant pe zi reprezentând un sprijin financiar pentru
costurile de c l torie şi de şedere.
 DAAD porne te de la premisa c universita ile sau al i finan atori particip la
costurile c l toriei, în a a fel încât contribu iile proprii ale participan ilor s fie
reduse la minim.
Premise
 Pot aplica grupuri de studen i i doctoranzi, înmatricula i la zi la o institu ie de
înv mânt superior şi coordona i de un cadru didactic universitar. Num rul
participan ilor trebuie s fie de minim 5 şi maxim de 50 persoane. De regul , un
cadru universitar este finan at pentru a înso i grupul.
Acte necesare
 Dosarele de candidatura trebuie depuse de cadre didactice ale unei institu ii de
înv mânt superior din Germania.
 ATEN IE: Nu pot fi prelucrate de c tre DAAD decât dosare complete i înaintate la
timp.
 Dac lipsesc documente, DAAD nu poate contacta candida ii pentru a le solicita
aceste documente care nu se afl în aplica ie.
 Aplica ia se realizeaz online, prin portalul DAAD: https://portal.daad.de.
 Un dosar complet cuprinde:
 Formular de cerere (de pe portalul DAAD). V rug m s indica i în formular
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datele bancare ale universit ii Dvs.
 Plan de finan are (de pe portalul DAAD). Se completeaz rubricile marcate cu
alb.
 Pagina 1: rubrica „DAAD Zuwendung” – aici se completeaz suma ce rezult din
„num rul de participan i x num rul maxim de zile finan ate (12) x suma pau al
(50 € )”
 Pagina 2: Nu se completeaz . Toate rubricile se vor completa în mod automat.
 Pagina 3: Se completeaz cu num rul de participan i, num rul maxim de zile
finan ate (12) i suma pau al (50 €). Va rezulta suma care trebuie solicitat
(identic cu cea de la pagina 1).
 Lista participan ilor (se adaug ca anex pe portalul DAAD). Urm toarele date
vor fi necesare: nume, prenume, numarul de semestre absolvite, specializare,
ciclul de studii i cuno tin e de limb .
 Motivarea şi descrierea con inutului programului (se poate desc rca ca anex de
pe portalul DAAD), cu men ionarea concret a obiectivelor de vizitat. Formul rile
generale (de exemplu „vizitare de muzee, universit i”etc.) sunt insuficiente.
Aten ie: pe prima pagin a formularului de cerere ave i posibilitatea s v
explica i pe scurt proiectul (maxim 2100 de semne). Acest rezumat nu
înlocuie te îns motivarea i descrierea detaliat a con inutului programului.
Comisia evaluatoare solicit , de asemenea, informa ii despre eventuala
planificare a unei vizite reciproce din partea universit ii germane. V rug m s
confirma i c nu este vorba despre o excursie obligatorie pentru studen i.
 Plan de desf urare a c l toriei (se adaug ca anex pe portalul DAAD), format
tabelar. Expunerea preg tirii tematice pentru c l toria în Germania (se adaug
ca anex pe portalul DAAD).
 Dovada contactelor existente (se adaug ca anex pe portalul DAAD). Acestea
trebuie s con in referin e explicite la c l toria planificat , de exemplu invita ii i
confirmarea programului de c tre partenerul german (acorduri, contracte de
cooperare sunt insuficiente. Ele pot fi ata ate ca elemente adi ionale la dovada
contactelor existente, dac nu sunt mai vechi de doi ani).
Date limit şi adresa la care se depune dosarul
 Dosarele de candidatur trebuie depuse, prin portalul DAAD, cu cel pu in trei luni
înainte de începerea c l toriei.
 Decizia se ia de c tre DAAD, de o comisie care va evalua dosarele. Din cauza
mijloacelor financiare limitate, experien a a ar tat c nu pot fi solu ionate pozitiv
decât o parte din cererile de burs pentru cele trei scopuri mai sus men ionate. Se
prefer în general c l toriile care se desf şoar în strâns colaborare cu institu iile
de înv mânt superior, cercet torii şi studen ii din Germania.
Consultan
Dna. Janina Fußhöller
Telefon: 0228/882-287 / E-mail: konzertreisen@daad.de
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DLR – DAAD Research Fellowships
Termenul limit pentru depunerea dosarului: continu
Descrierea programului (în limba englez ):
 ‘DLR – DAAD Research Fellowships’ is a programme implemented by the
‘Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt’ (DLR) and the ‘German Academic
Exchange Service’ (DAAD). This special programme is intended for highly-qualified
foreign doctoral and postdoctoral students as well as senior scientists. DLR-DAAD
Fellowships offer outstanding scientists and researchers the opportunity to conduct
special research at the institutes of the DLR in Germany.
 DLR-DAAD Fellowships are defined and awarded on an individual basis. Each
Fellowship announcement will indicate the specific qualification requirements and
terms of the visit. The current offers are published under ‘DLR-DAAD Fellowships Current Offers’ on the homepages of the DAAD and the DLR.
 For further information:
http://www.daad.de/deutschland/foerderung/ausschreibungen/09009.de.html
Leibnitz – DAAD Research Fellowships
Termenul limit pentru depunerea dosarului: continu
Descrierea programului (în limba englez ):
 Leibnitz – DAAD Research Fellowship is a new programme implemented by the
Leibnitz Association (Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibnitz), and
the German Academic Exchange Service (DAAD). The fellowships offer highlyqualified recent foreign postdocs the opportunity to conduct special research at
institutes of the Leibnitz-Association in Germany.
 Further information on the programme is available here:
http://www.daad.de/deutschland/foerderung/ausschreibungen/16753.de.html
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Locuri de practic pentru studen i str ini din domeniile:
tiin ele Naturii, Inginerie, Agricultur i Silvicultur
Termenul limit pentru depunerea dosarului: continu
Descrierea programului:
 Locurile de practic pentru studen ii str ini din domeniile mai sus amintite sunt
repartizate prin International Association for the Exchange of Students for Technical
Experience (IAESTE). Acest program este oferit de aceea doar în ri în care exist
comitete na ionale IAESTE. DAAD reprezint comitetul na ional IAESTE pentru
Germania prin referatul 514.
 Stagiile de practic intermediate dureaz general dou pân la trei luni şi se
desf oar în firme, institute de cercetare sau institu ii de înv mânt superior. În
cazuri singulare pot fi intermediate şi stagii de practic mai lungi.
 Suma oferit practican ilor este de 650 € lunar; DAAD include practican ii IAESTE
(Incoming) în sistemul s u de asigurari de s n tate, de accident i r spundere
civil . DAAD nu poate finan a cheltuielile de c l torie.
Premise:
 Despre premisele necesare trebuie s v informa i la comitetul na ional IAESTE.
 Cunoştin e de limb : Cerin ele din acest punct de vedere sunt foarte diferite; unele
firme cer ca studen ii s aib cunoştin e bune de limb german , al ii doar
cunoştin e de baz , în cazul în care persoana respectiv vorbeşte bine limba
englez . În multe cazuri sunt suficiente cunoştin e de limba englez .
 Locurile de practic din Germania sunt distribuite exclusiv prin comitetele na ionale
IAESTE, care repartizeaz la rândul lor locuri de practic pentru studen ii din
Germania. În afara acestui proces nu exist locuri de practic individuale în
programul IAESTE.
Informa ii specifice pentru România, termen limit şi adresa la care se depune
dosarul, consultan :
 Termenul limit de aplicare poate fi aflat la comitetul na ional IAESTE din ara de
origine.
 Cei care sunt interesa i de un stagiu de practic în unul dintre domeniile indicate
mai sus trebuie s se adreseze comitetului na ional IAESTE din ara de origine.
Datele de contact şi informa ii detaliate le g si i pe siteul IAESTE: www.iaeste.org.
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Program postdoctoral DAAD/Roche Diagnostics
Termenul limit pentru depunerea dosarului: continu
Descrierea programului:


DAAD şi Roche Diagnostics GmbH ofer tinerilor cercet tori deosebit de bine
califica i din rile UE, SUA i Canada stagii de cercetare i de calificare în cadrul
unuia dintre cele mai prestigioase centre de cercetare în domeniul biotehnologiei
din Europa – la Penzberg, lâng München. Bursele se adreseaz tinerilor
cercet tori pentru care contactul cu abord ri i idei inovatoare din cercetarea
industrial constiutie o calificare important pentru via a profesional ulterioar .
Activit ile de cercetare şi dezvoltare experimental în domeniul Diagnostics sunt
înso ite de o coordonare pe plan academic, asigurat de cadre didactice
universitare din Germania.
Focus tematic


Centrul de cercetare din Penzberg ofer urm toarele arii tematice din domeniul
Diagnostics. Candida ii sunt ruga i s numeasc în dosarul de aplicare o tem
prioritar şi dou de rezerv .
Penzberg
Antibody generation and optimization
Biacore for thermodynamics
Cellular analytics
Expression systems
Immune effector cell recruitment
Instrumental Analytics
Mass Spectrometry / HPLC
Mode of action analyses for therapeutic antibodies
New optical detection principles
Non-invasive imaging technologies
Novel label conjugates
Novel methods for immunogen synthesis
Nucleic acid chemistry / Peptide chemistry
Organic Chemistry of Dyes and solid phases
Pharmacological testing
Protein purification, analytics and chemistry
Recombinant proteins / antibodies
Stem cells
Target identification / validation
Durata:

Bursele se acord pe o durat de 12 luni. O prelungire pân la o durat maxim
de 24 luni este posibil .
Bursa
 O rat lunar de burs de 2250 €.
 Este acordat ajutor financiar familial pentru bursierii c s tori i.
 Cheltuielile de transport pân la locul stagiului şi înapoi sunt acoperite. Modalitatea
de preluare a costurilor variaz în func ie de ara de provenien a candidatului.
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Se ofer o asigurare combinat de s n tate, r spundere civil şi accident.
 Se ofer un curs de limb preg titor sau de perfec ionare în Germania.
 Se asigur ajutor în g sirea unei locuin e.
Premise:
 Numai candidaturile persoanelor cu rezultate în cercetare peste medie pot fi luate
în considerare.
 La evaluarea candidaturii se pune un accent hotarâtor pe activitatea ştiin ific a
candidatului. Candida ii poten iali ar trebui s dispun de cunoştin e în cel pu in
unul dintre domeniile urm toare: chimie, biochimie, biologie molecular , biologie
celular , bioinformatic sau biotehnologie, Protein-Engineering, imunologie,
oncologie, In-Vivo Imaging.
 La dosar se vor ataşa scrisori de recomandare redactate de dou cadre didactice
universitare, care fac referire la calita ile profesionale şi personale ale candidatului.
 Cunoştin e de limb german nu sunt necesare.
Acte necesare:

Informa ii despre actele care alc tuiesc dosarul de aplicare pentru burs pot fi
consultate pe formularul de înscriere („Antrag auf ein Forschungs/Studienstipendium“). Acesta poate fi g sit pe internet
(www.daad.de/de/download.html) sau la reprezentan ele diplomatice şi consulare
ale Germaniei, la lectorii DAAD, la reprezentan ele DAAD, la centrele de informare
DAAD, precum şi la institu iile partenere.

Informa ii referitoare la formularul de înscriere:
Punctele 7 pân la 9 nu sunt relevante.
Punctul 10: formularea unui proiect de cercetare propriu nu este necesar . În
schimb, candida ii sunt ruga i s prezinte detaliat activitatea de cercetare
desf şurat pân în prezent şi s numeasc o tem preferat de cercetare
(precum şi dou teme de rezerv ).
 Un atestat de limb german nu este necesar.
Termen limit şi adresa la care se depune dosarul:
 Candidaturile se pot depune oricând şi trebuie adresate reprezentan elor DAAD
sau referatului 521 din cadrul DAAD (vezi mai jos).
 Informa ii suplimentare pute i ob ine la:
DAAD, Referat 521, Postfach 20 04 04; D-53134 Bonn, Germany
Tel.: 0049 (0) 228 / 882-339
E-Mail: pharma@daad.de
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Lista de verificare 1 pentru solicitan i
Curs universitar de var (HSK)
1. Formular pentru ob inerea unei burse
 Formularul de cerere on-line (http://www.daad.ro) completat în limba german

i
semnat, scos la imprimant (dup ce a fost expediat on-line), plus o fotografie tip
paşaport.
În formular trebuie s trece i dou cursuri de var . La unul dintre ele urmeaz s
merge i în cazul în care primi i bursa.
Indica ie: V rug m s indica i adresa Dvs. complet în limba român .

2. Curriculum vitae
 Un CV complet în limba german (format tabelar), din care s reias toate etapele
form rii Dvs. (inclusiv eventualele stagii de practic şi/sau publica ii)

3. Scrisoare de inten ie
 O scrisoare de inten ie detaliat (max. 3 pagini) în care vor fi expuse motivele pentru
cererea bursei, în limba german .

4. Scrisoare de recomandare
 O scrisoare de recomandare în limba german sau englez sau francez de la un
cadru universitar de specialitate din România cu semn tur şi ştampil în plic închis.
V rug m s folosi i formularul intitulat „Empfehlungsschreiben/ Recommendation
letter“ de la adresa
http://www.daad.de/miniwebs/icbukarest/ro/17084/index.html.

5. Documente care atest nivelul de studii
 O copie legalizat notarial dup diploma de bacalaureat.
 Foaie matricol / situa ie şcolar (pentru anii universitari absolvi i, completat la zi)
în original sau o copie legalizat notarial.

6. Atestat de limb
 Pute i beneficia de o testare gratuit

(OnDaF), în lunile octombrie/noiembrie, în
cadrul lectoratelor DAAD. Datele test rilor i persoanele de contact pot fi consultate
pe www.daad.ro. Accept m urm toarele atestate de limb (ajunge una dintre
variante):
 Test onDaF (nu mai vechi de 12 luni. copie simpl )
 DSD - Diplom de limb KMK nivel II sau Abitur – Clasa special (copie
simpl )
 TestDaF sau DSH sau PNDS sau PWD (nu mai vechi de 12 luni. copie simpl )
 Certificatele Institutului Goethe (B1; B2; C1; C2 ; ZD; ZMP; ZOP) (copie simpl )

Observa ii importante:
V rug m s face i copiile numai pe fa (nu fa verso) şi numai în format A4.
V rug m s nu folosi i folii protectoare, elastice, agrafe şi s nu g uri i foile! Excep ie:
documentele legalizate pot r mâne capsate.
V rug m s aranja i documentele în ordinea în care sunt trecute pe aceast list .
Dosarul se depune la Ambasada Germaniei din Bucureşti.
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Lista de verificare 2 pentru solicitan i
Burs de studiu pentru absolven i ai tuturor disciplinelor
Burs de studiu ERP
Indica ie: Ave i nevoie de trei dosare complete – primul cu aşa-zisele acte originale şi alte dou
dosare, con inând copii simple ale actelor din primul dosar.

1. Formular pentru ob inerea unei burse

Formularul de cerere on-line (http://www.daad.ro) scos la imprimant (dup ce a fost
expediat).
Indica ie: Fiecare dintre cele trei exemplare trebuie semnat în original şi pe fiecare se
va lipi câte o poz de paşaport original .

2. Curriculum vitae
Un CV complet (format tabelar), din care s reias toate etapele form rii Dvs. (inclusiv
eventualele stagii de practic şi/sau publica ii), în german sau englez .

3. Scrisoare de intentie
O scrisoare de inten ie detaliat (max. 3 pagini) în care vor fi expuse motivele pentru
alegerea programului de master precum şi planurile profesionale, în german sau
englez .

4. Scrisoare de recomandare
O scrisoare de recomandare în limba german sau englez sau francez de la un
cadru universitar de specialitate din România cu semn tur şi ştampil în plic închis.
V rug m s folosi i formularul intitulat „Empfehlungsschreiben/ Recommendation
letter“ de la adresa:
http://www.daad.de/miniwebs/icbukarest/ro/17084/index.html

5. Documente care atest nivelul de studii (atât în limba român cât şi traduse)
V rug m s ave i în vedere: Traducerile şi copiile legalizate nu sunt necesare decât în
primul dosar, cel aşa-zis original. În dosarele 2 şi 3 sunt suficiente copii simple dupa
traducerea legalizat , respectiv copii simple dup copiile legalizate.

O traducere legalizat în limba german sau englez sau francez dup
urm toarele documente:
 Diplom de Master / Studii Aprofundate / PhD (dac exist )
 Diplom de Licen / Bachelor (dac exist )
 Foaie matricol / situa ie şcolar (pentru anii universitari absolvi i, completat la zi)
 Diplom de absolvire a liceului (Bacalaureat)

O copie legalizat în limba român dup urm toarele documente:
 Diplom de Master / Studii Aprofundate / PhD (dac exist )
 Diplom de Licen / Bachelor (dac exist )
 Foaie matricol / situa ie şcolar (pentru anii universitari absolvi i, completat la zi)
 Diplom de absolvire a liceului (Bacalaureat)
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6. Rezumate despre programe de studii


Câte o prezentare pentru fiecare program de studiu trecut pe formularul de aplicare
(spre exemplu de pe pagina de internet a fiec rei universit i).
Aceste prezent ri trebuie s con in urm toarele date: începerea programului de
studii, durata, limba în care se desf şoar cursurile, eventuale taxe de şcolarizare,
criteriile de admitere, termenul limit pentru depunerea dosarelor de admitere, adresa
de contact.
V recomand m rezumatele programelor de studii realizate de www.study-in.de.


Prezentare: Primul program de studiu trecut pe formularul de aplicare

Prezentare: Al doilea program de studiu trecut pe formularul de aplicare

Prezentare: Al treilea program de studiu trecut pe formularul de aplicare

7. Formular Burs ERP
 Candida ii la bursele ERP vor completa în plus un formular cu profilurile celor trei
programe de master alese. Formularul poate fi desc rcat de pe site-ul www.daad.ro
(„Burse DAAD“  „Checklist pentru dosar / Formulare“)

8. Atestat de limb


German : Atestatul de limb are menirea s informeze despre nivelul cunoştin elor de
limb german (acest lucru este valabil şi pentru germanişti)


Accept m urm toarele atestate de limb - ajunge una dintre variante
 Test onDaF (nu mai vechi de 12 luni; gratuit pentru candida ii care sus in testul cu
un lector DAAD)
 DSD - Diplom de limb KMK nivel II (copie simpl )
 Abitur – Clasa special (copie simpl )
 TestDaF sau DSH sau PNDS sau PWD (copie simpl )
 Certificatele standardizate ale Institutului Goethe (B2; C1; C2; ZMP; ZOP)

Englez : Candida ii care vor urma un stagiu în limba englez depun la dosar atestate
de limb în conformitate cu exigen ele universit ii gazd din Germania.


Accept m urm toarele atestate (ajunge una din variante) pentru procesul de
candidatur la bursele DAAD:
 TOEFL sau IELTS sau Cambridge (copie simpl )
 Atestat emis de un centru de limb din cadrul unei universit i din România (copie
simpl )

Observa ii importante:
V rug m s face i toate copiile numai pe fa (nu fa - verso) şi numai în format A4!
V rug m s nu folosi i folii protectoare, elastice, agrafe şi s nu gauri i foile! Excep ie:
documentele legalizate pot r mâne capsate.
V rug m s aranja i documentele în ordinea în care sunt trecute pe aceast list .
La sfârşit ve i dispune de trei dosare identice, care se vor depune într-un singur plic la
Ambasada Germaniei din Bucureşti.
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Lista de verificare 3 pentru solicitanЬi
Burs de cercetare pentru doctoranzi i tineri cercet tori
Burs pentru candida i din domeniul medical
Indica ie: Ave i nevoie de trei dosare complete – primul cu aşa-zisele acte originale şi alte dou
dosare, con inând copii simple ale actelor din primul dosar.

1. Formular pentru ob inerea unei burse
Formularul de cerere on-line (http://www.daad.ro) scos la imprimant (dup ce a fost
expediat).

Indica ie: Fiecare dintre cele trei exemplare trebuie semnat în original şi pe fiecare
se va lipi câte o poz de paşaport original .

7. Curriculum vitae
Un CV complet (format tabelar), din care s reias toate etapele form rii Dvs.
(inclusiv eventualele stagii de practic şi/sau publica ii) în german sau englez .

8. Proiect de cercetare
Expunere detaliat a proiectului de cercetare (descrierea proiectului, metodologie,
bibliografie). În cazul bursei de cercetare pentru domeniul medical (specializare în
domeniul clinic) acest proiect se înlocuieşte cu o scrisoare de inten ie detaliat , în
german sau englez .

9. Un plan de lucru
Un plan de lucru detaliat pentru toata durata bursei, în german sau englez .

10. Scrisoare de recomandare
O scrisoare de recomandare în limba german sau englez sau francez de la un
cadru universitar de specialitate din România cu semn tur şi ştampil în plic închis.
V rug m s folosi i formularul intitulat „Empfehlungsschreiben/ Recommendation
letter“ de la adresa:
(http://www.daad.de/miniwebs/icbukarest/ro/17084/index.html)
Pentru studii doctorale integrale în Germania mai ave i nevoie de a doua scrisoare
de recomandare de la un cadru universitar din România.

11. Documente care atest nivelul de studii (atât în limba român cât şi traduse)


V rug m s ave i în vedere: Traducerile şi copiile legalizate nu sunt necesare
decât în primul dosar, cel aşa-zis original. În dosarele 2 şi 3 sunt suficiente copii
simple dupa traducerea legalizat , respectiv copii simple dup copiile legalizate.

O traducere legalizat în limba german sau englez sau francez dup
urm toarele documente:
 Diplom de Master / Studii Aprofundate / PhD (dac exist )
 Diplom de Licen a / Bachelor (dac exist )
 Foaie matricol / situa ie şcolar (pentru anii universitari absolvi i, completat la zi)
 Diplom de absolvire a liceului (Bacalaureat)
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O copie legalizat în limba român dup urm toarele documente:







Diplom de Master / Studii Aprofundate / PhD (dac exist )
Diplom de Licen / Bachelor (dac exist )
Foaie matricol / situa ie şcolar (pentru anii universitari absolvi i, completat la zi)
Diplom de absolvire a liceului (Bacalaureat)

12. Accept de îndrumare / dovada contactelor existente
Dovada existen ei contactelor cu universitatea sau institutul de cercetare din
Germania, respectiv acceptul de îndrumare din partea unui profesor din Germania.
Din acceptul de îndrumare trebuie s reias c proiectul a fost discutat cu profesorul.
Dac stagiul de cercetare este realizat în limba englez , atunci posibilitatea
îndrum rii în aceast limb va trebui confirmat în scris de c tre profesorul din
Germania.

13. Atestat de limb
Candida ii care doresc o burs de cercetare de scurt durat (de pân la şase
luni) nu au nevoie de un certificat de limb .

German : Atestatul de limb are menirea s informeze despre nivelul cunoştin elor
de limb german (acest lucru este valabil şi pentru germanişti)
Accept m urm toarele atestate de limb - ajunge una dintre variante:
 Test onDaF (nu mai vechi de 12 luni; gratuit pentru candida ii care sus in testul cu
un lector DAAD )
 DSD - Diplom de limb KMK nivel II (copie simpl )
 Abitur – Clasa special (copie simpl )
 TestDaF sau DSH sau PNDS sau PWD (copie simpl )
 Certificatele standardizate ale Institutului Goethe (B2; C1; C2; ZMP; ZOP)
Englez : Candida ii care vor urma un stagiu în limba englez depun la dosar
atestate de limb în conformitate cu exigen ele universit ii gazd din Germania.
 Accept m urm toarele atestate (ajunge una din variante) pentru procesul de
candidatur la bursele DAAD:
 TOEFL sau IELTS sau Cambridge (copie simpl )
 Atestat emis de unu centru de limb din cadrul unei universit i din România
(copie simpl )


Informa ii suplimentare pentru candida ii din domeniul medical:
Pentru candida ii din domeniul medical: V rug m s ave i în vedere „Informa iile
suplimentare pentru candida ii din domeniul medical“ pe care le pute i ob ine de la Centrul de
Informare DAAD (Bucure ti) sau de la adresa: http://www.daad.de/extrainfo .
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Lista de verificare 4 pentru solicitan i
Burs de studiu pentru artişti
Indica ie: Ave i nevoie de trei dosare complete – primul cu aşa-zisele acte originale şi alte dou
dosare, con inând copii simple ale actelor din primul dosar

1. Formular pentru ob inerea unei burse

Formularul de cerere on-line (http://www.daad.ro) scos la imprimant (dup ce a fost
expediat).
Indica ie: Fiecare dintre cele trei exemplare trebuie semnat în original şi pe fiecare se
va lipi câte o poz de paşaport original .

2. Curriculum vitae
Un CV complet (format tabelar), din care s reias toate etapele form rii Dvs.
(inclusiv eventualele stagii de practic şi/sau publica ii), în german sau englez .

3. Scrisoare de intentie
O scrisoare de inten ie detaliat (max. 3 pagini), în care vor fi expuse motivele pentru
alegerea programului de master precum şi planurile profesionale, în german sau
englez .

4. Scrisoare de recomandare
O scrisoare de recomandare în limba german sau englez sau francez de la un
cadru universitar de specialitate din România cu semn tur şi ştampil în plic închis.
V rug m s folosi i formularul intitulat „Empfehlungsschreiben/ Recommendation
letter“ de la adresa:
http://www.daad.de/miniwebs/icbukarest/ro/17084/index.html

5. Documente care atest nivelul de studii (atât în limba român cât şi traduse)
V rug m s ave i în vedere: Traducerile şi copiile legalizate nu sunt necesare decât în
primul dosar, cel aşa-zis original. În dosarele 2 şi 3 sunt suficiente copii simple dup
traducerea legalizat , respectiv copii simple dup copiile legalizate.

O traducere legalizat în limba german sau englez sau francez dup
urm toarele documente:
 Diplom de Master / Studii Aprofundate / PhD (dac exist )
 Diplom de Licen a / Bachelor (dac exist )
 Foaie matricol / situa ie şcolar (pentru anii universitari absolvi i, completat la zi)
 Diplom de absolvire a liceului (Bacalaureat)

O copie legalizat în limba român dup urm toarele documente:
 Diplom de Master / Studii Aprofundate / PhD (dac exist )
 Diplom de Licen a / Bachelor (dac exist )
 Foaie matricol / situa ie şcolar (pentru anii universitari absolvi i, completat la zi)
 Diplom de absolvire a liceului (Bacalaureat)
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6. Rezumate despre programe de studii


Câte o prezentare pentru fiecare program de studiu trecut pe formularul de aplicare
(spre exemplu de pe pagina de internet a fiec rei universit i).
Aceste prezent ri trebuie s con in urm toarele date: începerea programului de
studii, durata, limba în care se desf şoar cursurile, eventuale taxe de şcolarizare,
criteriile de admitere, termenul limit pentru depunerea dosarelor de admitere, adresa
de contact.
V recomand m rezumatele programelor de studii realizate de www.study-in.de

 Prezentare: Primul program de studiu trecut pe formularul de aplicare
 Prezentare: Al doilea program de studiu trecut pe formularul de aplicare
 Prezentare: Al treilea program de studiu trecut pe formularul de aplicare

7. Portofoliu


Pentru candida ii din domeniile art plastic , design, film, muzic şi arhitectur
precum şi actorie, regie, dans şi coreografie: v rug m s ave i în vedere „Informatiile
suplimentare pentru ...“ pe care le pute i ob ine de la Centrul de Informare DAAD sau
de pe adresa: http://www.daad.de/extrainfo.

8. Atestat de limb


German : Atestatul de limb are menirea s informeze despre nivelul cunoştin elor
de limb german (acest lucru este valabil şi pentru germanişti)

Accept m urm toarele atestate de limb - ajunge una dintre variante
 Test onDaF (nu mai vechi de 12 luni; gratuit pentru candida ii care sus in testul cu
un lector DAAD)
 DSD - Diplom de limb KMK nivel II (copie simpl )
 Abitur – Clasa special (copie simpl )
 TestDaF sau DSH sau PNDS sau PWD (copie simpl )
 Certificatele standardizate ale Institutului Goethe (B2; C1; C2; ZMP; ZOP)

Englez : Candida ii care urmeaz un stagiu în limba englez depun la dosar atestate
de limb în conformitate cu exigen ele universit ii gazd din Germania.


Accept m urm toarele atestate (ajunge una din variante) pentru procesul de
candidatur la bursele DAAD:
 TOEFL sau IELTS sau Cambridge (copie simpl )
 Atestat emis de un centru de limb din cadrul unei universit i din România (copie
simpl )

Observa ii importante:
V rug m s face i toate copiile numai pe fa (nu fa - verso) şi numai în format A4!
V rug m s nu folosi i folii protectoare, elastice, agrafe şi s nu gauri i foile! Excep ie:
documentele legalizate pot r mâne capsate.
V rug m s aranja i documentele în ordinea în care sunt trecute pe aceast list .
La sfârşit ve i dispune de trei dosare identice, care vor fi depuse într-un singur plic la
Ambasada Germaniei din Bucureşti.
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Programului de Burse pentru Practic Interna ional în Parlament (IPS) 2013
Data-limit de depunere a candidaturii: 30.06.2012
Descrierea programmului:


Programul de finan are IPS se adreseaz tinerelor i tinerilor foarte bine califica i,
motiva i i interesa i de problemele politice, care doresc sa participe în mod activ la
conturarea viitorului democratic al României.



Programul dureaz de la 1 martie pân la 31 iulie. Pe lâng activitatea în biroul
unui parlamentar, bursierii vor fi înscri i în semestrul doi la Universitatea Humboldt,
având posibilitatea s participe la i cursurile oferite de Freie Universität i
Technische Universität din Berlin.



Participan ii primesc o burs lunar de 450 de euro. În plus li se vor suporta
cheltuielile cu asigur rile studen eşti de s n tate, împotriva accidentelor şi de
r spundere civil , precum şi taxele de administra ie şi contribu iile la asigur rile
sociale. În afar de aceasta, li se asigur cazare gratuit sau – în cazul caz rii
proprii – o aloca ie de 250 de euro pe lun pentru cheltuielile de cazare.
Cheltuielile de transport spre şi de la Berlin se restituie.

Condi ii de depunere a candidaturii


Cet enia român ; vârsta de sub 30 de ani la începerea bursei



Studii universitare absolvite în momentul începerii bursei (diplom de licen ,
examen de licen , examen de masterat, examen de stat sau doctorat)



Cunoştin e foarte bune de limba german



Obiectivul profesiei: crearea unei perspective realiste de angajare în domeniul
politic, economic, financiar, media sau cultural i/sau stimularea interesului pentru
politic i a angajamentului civic i social, respectiv a atitudinii responsabille.

Procedura de selec ie


În urma unei preselec ii a candida ilor adecva i, aceştia sunt invita i la un interviu,
la Ambasada din Bucureşti. O comisie de selec ie independent a Bundestag-ului
German decide apoi în baza competen elor sociale, de specialitate, lingvistice şi
interculturale ale candida ilor, cui va acorda bursele.

Documente necesare


patru fotografii tip paşaport



formular de aplica ie (în limba german );



chestionar pentru date personale (în limba german )



dovada unor foarte bune cunoştin e de limba german



scrisoare de motiva ie detaliat (maxim dou pagini)



diploma de absolvire a studiilor universitare (copie legalizat înso it de traducere)



dou scrisori de recomandare în limbile german sau englez
Formularele de aplica ie, chestionarele precum şi informa ii suplimentare pot fi
consultate pe internet, la pagina www.bundestag.de/ips
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Alte burse
Pe lâng DAAD mai exist şi alte organiza ii şi funda ii care ofer studen ilor str ini
burse. Urm toarele baze de date v pot ajuta s v forma i o idee.
 www.stipendienlotse.de Baza de date cu burse a Ministerului Federal al Educa iei şi
Cercet rii (BMBF)
 www.daad.de/deutschland/foerderung/stipendiendatenbank/00462.en.html Director
de burse de studiu oferite de diverse organiza ii, compilate de DAAD
 www.stiftungsindex.de o baz de date a funda ilor germane
În plus, v oferim o selec ie de programe de burse:
 Funda ia Rochus und Beatrice Mummert www.mummertstiftung.de
Bursele de studiu Mummert pentru tineri specializa i în management este un
program de promovare, creat în colaborare cu funda ia Robert Bosch. Programul se
adreseaz celor cu poten ial ridicat din domeniile de afaceri sau de inginerie din
statele care ader la UE precum şi statele candidate din Europa Central şi de
Sud-Est.
 Copernicus www.copernicus-stipendium.de
COPERNICUS include trei asocia ii din Berlin, Hamburg şi München pentru
promovarea studen ilor din estul, sud-estul şi centrul Europei. Asocia ia ofer burse
semestriale.
 Funda ia Fritz und Helga Exner www.suedosteuropa-gesellschaft.com/
Funda ia ofer burse tinerilor cercet tori din Germania şi Europa de Sud-Est care
trateaz un subiect istoric sau contemporan de cercetare din sud-estul Europei.
 Alfred-Töpfer-Stipendium www.toepfer-fvs.de
Burs se adreseaz studen ilor şi doctoranzilor din Europa Central şi de Est, cu
vârsta sub 30 de ani, care solicit finalizarea studiilor (cu excep ia celui de
Bachelor), a unui curs postuniversitar sau a unui doctorat la o institu ie de
înv mânt superior din Germania.
 Federa ia German de Mediu www.dbu.de/359.html
DBU ofer anual burse de cercetare şi de schimb academic MOE.
 BAYHOST www-cgi.uni-regensburg.de/Einrichtungen/Bayhost/stipen_ost.shtml
Ministerul de Stat pentru Ştiin , Cercetare şi Arte din Bavaria ofer burse anuale
absolven ilor din Bulgaria, Croa ia, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Cehia,
Ucraina şi Ungaria.
 plus Stipendium www.stipendiumplus.de
Ministerul Federal al Educa iei şi Cercet rii (BMBF) finan eaz unsprezece burse
pentru supradota i, inclusiv funda iile politice şi funda ia pentru studiul poporului
german.
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Note
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Lectori DAAD în România

Bucureşti
Elisabeth Lazarou
Universitatea Politehnica Bucureşti
Catedra în Limba German
Splaiul Independen ei 313
060042 Bucureşti
Email: lazarou@daad.ro

Dr. Alexander Rubel
Universitatea Al. I. Cuza laşi
Facultatea de Litere
Catedra de Germanistic
Bd. Carol I., Nr. 11
700506 Iaşi
Email: rubel @daad.ro

Sibiu
Katja Lasch
Academia de Studii Economice
din Bucureşti (ASE)
Pia a Romana nr. 6
010374 Bucureşti
Email: lasch@daad.ro
Dr. Thomas Schares
Universitatea Bucureşti
Facultatea de limbi şi literaturi straine
Catedra Germanistic
Str. Pitar Moş 7-13, et. 2
010451 Bucureşti
Email: schares@daad.ro

Cluj-Napoca
Gregor Hübner
Universitatea Babeş-Bolyai ClujNapoca
Facultatea de Studii Europene
Str. Emmanuel de Martonne Nr. 1
400090 Cluj-Napoca
Email: huebner@daad.ro
Angelika Peukert
Universitatea Babeş-Bolyai ClujNapoca
Facultatea de Litere
Catedra de Limba şi Literatura
German
Str. Horea 31
400174 Cluj-Napoca
Email: peukert @daad.ro
Dr. Mariano Barbato (Langzeitdozent)
Email: barbato@daad.ro

Iaşi

Dr. Ellen Tichy
Universitatea Lucian-Blaga Sibiu
Facultatea de Litere i Arte
Catedra de Filologie Germanistic
et. 2, sala 47
B-dul Victoriei 5-7
550024 Sibiu
Email: tichy@daad.ro

Timişoara
Andrea Rafii
Universitatea Politehnica din Timisoara
Departamentul de Comunicare şi Limbi
Str ine
Clad. ASPC, et. 1, sala 110
Str. Traian Lalescu nr. 2a
300223 Timişoara
Email: rafii @daad.ro
Tanja Becker
Universitatea de Vest din Timişoara
Catedra de Limba şi Literatura
German
Bd. Vasile Parvan 4, cam. 411
300223 Timişoara
Email: becker@daad.ro

http://www.daad.ro

Burse DAAD
2013/2014

