Informații despre program
ANEXA 3
1.Calendarul ajutorului financiar:
În România, anul academic începe la data de 1 octombrie.
Bursele se acordă pentru studenţi şi masteranzi pe parcursul anului academic, inclusiv în vacanţele de iarnă şi de
primăvară şi nu se acordă pe perioada vacanţei de vară.
Pentru doctoranzii de la forma de învăţământ cu frecvenţă, bursa se acordă pe toată durata anului calendaristic.
În atenţia bursierilor din toate ciclurile universitare/postuniversitare:


Studenții de la programul de an pregătitor de limba română, precum și cei din programele de studii
universitare de licență și master, care nu au obținut, la finalizarea anului universitar, un număr de 60 de
credite transferabile, nu mai beneficiază de drepturile ce decurg din calitatea de bursier. Aceste drepturi
pot fi redobândite în anul de învățământ următor, după obținerea celor 60 de credite transferabile, cu
condiția ca numărul anilor de bursă să nu depășească durata ciclului academic.



Pe perioada suspendării bursei și a finanțării cheltuielilor de școlarizare, bursierii vor studia cu taxă în
valută, în cuantumul stabilit în conformitate cu prevederile legale în vigoare
2.

Condiţii oferite de bursă

Bursa obţinută, incluzând anul pregătitor acolo unde este cazul, constă în:


Finanțarea cheltuielilor de şcolarizare; finanțarea cheltuielilor de cazare în căminele studențești,
prin bugetul MENCS, în limita subvenției alocate cu această destinaţie (cazarea va fi asigurată în
măsura locurilor disponibile); acordarea unui ajutor financiar, astfel: echivalentul în lei al sumei
de 65 EURO pe lună, pentru studenţii la licenţă; echivalentul în lei al sumei de 75 EURO pe lună,
pentru studenţii la masterat, specializare, perfecţionare etc.; echivalentul în lei al sumei de 85
EURO pe lună, pentru doctoranzi.
Bursele nu acoperă cheltuielile de transport internaţional şi intern. În acest sens, candidaţii trebuie să fie pregătiţi
pentru susţinerea financiară personală a cheltuielilor suplimentare.
2. Candidaţii trebuie să se adreseze direct, pentru a obţine toate informaţiile despre burse (condiţii de atribuire,
documentele necesare, calendarul înscrierii etc.) şi a depune dosarele complete de candidatură:
 fie misiunilor diplomatice româneşti acreditate în ţările de origine sau de reşedinţă
 fie misiunilor diplomatice ale statelor de origine acreditate la Bucureşti.
Dosarele de candidatură trebuie să conţină documente traduse în limba engleză, franceză sau română,. În cazul în
care dosarele conţin documente în alte limbi, acestea trebuie să aibă traduceri legalizate în engleză, franceză sau
română. Universităţile româneşti pot solicita ca toate documentele de înscriere să fie însoţite de copii
autentificate şi de traduceri legalizate în română. Este obligatoriu ca informaţiile trecute în formulare să fie
exacte.
A.1. În cazul în care dosarul candidatului este selecţionat de către Comisiile MAE şi MENCS, MAE transmite
solicitantului, pe baza unei cereri personale, scrisoarea de acceptare la studii în sistemul românesc de educaţie.
Scrisoarea de acceptare la studii este necesară pentru obţinerea vizei de lungă şedere şi înscrierea la facultate.
A.2. În cazul în care candidatul se află în ultimul an de învăţământ preuniversitar sau universitar (licență,
maserat, doctorat, după caz),, la dosar se depune o adeverinţă, însoţită de traducerea legalizată, care să
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confirme stadiul de pregătire şi faptul că respectiva persoană urmează să-şi susţină examenul de absolvire la
sfârşitul anului şcolar 2016-2017, cu specificarea datei la care i se va elibera diploma. În cazul în care dosarul
său va fi selecţionat, candidatul este obligat ca, până la data de 18 august 2017, să depună la misiunea
diplomatică care a trimis dosarul o copie legalizată după diploma de absolvire şi traducerea legalizată a
acesteia sau, după caz, copia după adeverinţa care atestă faptul că este absolvent, cu menţiunea datei la care i
se va elibera diploma de absolvire. Misiunea diplomatică va transmite acest document (scanat şi în original), la
MAE, în vederea completării dosarului.
Candidaţii care optează pentru studii postuniversitare trebuie să depună toate diplomele obţinute anterior, în
copii legalizate şi traduceri legalizate
3. Formalităţi obligatorii pentru candidaţii admişi
Pentru studenţii admişi, MENCS va elibera “scrisoarea de acceptare la studii în România”, în care se vor
menţiona obligativitatea (acolo unde este cazul) efectuării unui an pregătitor de limba română, precum şi
instituţia/instituţiile de învăţământ superior la care se vor efectua studiile.
În cazul în care candidatul nu menţionează în formularul de înscriere decât o opţiune pentru înscrierea la studii şi
solicitarea sa nu poate fi onorată de universitatea specificată, MENCS îşi rezervă dreptul de a propune
candidatului o altă repartizare în acelaşi profil, conform disponibilităţilor instituţiilor de învăţământ superior din
România. La primirea scrisorii de acceptare la studii cu noua repartiţie, candidatul este liber să accepte bursa sau
să renunţe la ea (putându-se reorienta pentru continuarea studiilor în România pe cont propriu valutar, adică cu
plata taxelor şcolare în valută).
După anunţarea rezultatelor, MAE va transmite bursierului, în cel mai scurt timp posibil, originalul scrisorii de
acceptare la studii prin intermediul misiunii diplomatice care a întocmit şi înaintat dosarul.
După ce primeşte scrisoarea de acceptare, bursierul va contacta ambasada României din ţara de reşedinţă sau
cea mai apropiată misiune diplomatică a României, până cel târziu la data de 11 iulie 2017, pentru a anunţa că
acceptă bursa şi pentru a solicita viza de studii de lungă şedere.
Totodată, bursierul este obligat (dacă este cazul) ca, până cel târziu 18 august 2017 să completeze dosarul cu
documentele nedepuse - copia diplomei şi traducerea legalizată după diploma de absolvire a ultimelor studii
(liceale, universitare, terminate ulterior depunerii dosarului de candidatură) sau adeverinţă atestând faptul că
solicitantul este absolvent al respectivului ciclu de învăţământ, cu menţiunea datei la care i se va elibera diploma
de absolvire.
În perioada 1-15 octombrie 2017, candidaţii admişi trebuie să se prezinte la MENCS, Direcţia Generală Relaţii
Internaţionale și Afaceri Europene, la sediul din Str. General Berthelot1 nr. 28 -30, sector 1, Bucureşti, telefon
0040 (0)21 405 62 12, fax 0040 (0)21 312 66 14, în vederea înscrierii efective la studii în sistemul de învăţământ
superior românesc. Bursierii vor prezenta:
-

un dosar complet cu documentele originalele din dosarul de candidatură;

-

scrisoarea de acceptare la studii;

-

paşaportul (original şi copie) cu viza valabilă, respectiv, de lungă şedere pentru studii

MENCS va emite un ordin de înmatriculare.
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http://www.123bucuresti.ro/strazi/strada/Henri%20Mathias%20Berthelot,%20General
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Bursierul se va prezenta, cu ordinul de înmatriculare şi cu dosarul complet cu documentele de studii, la rectoratul
universităţii la care a fost acceptat.
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