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AZERBAIDJAN- Termenul limită pentru candidatură: 02.03.2018 

OFERTĂ:  

- 3 burse pentru studii complete universitare sau postuniversitare (bursierii care nu 

cunosc limba statului primitor vor fi înscriși la cursuri pregătitoare de limbă, fără 

plată); 

- 2 burse pentru studii de doctorat ( bursierii care nu cunosc limba statului primitor 

vor fi înscriși la cursuri pregătitoare de limbă, fără plată); 

- 30 de luni/ burse pentru stagii de specializare științifică care pot fi fragmentate 

pe o durată de 3-9 luni/persoană ( înscrierea este condiționată de cunoașterea limbii 

statului primitor sau a unei limbi de circulație internațională: engleză, franceză, 

germană, rusă). 

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

Pentru informații detaliate, vă rugăm să accesați comunicatul de presă 

------------------------------ 

REPUBLICA BULGARIA- Termenul limită pentru candidatură  

1. pentru studii universitare de doctorat și pentru specializare: 25.01.2018 

2. pentru studii universitare de licența sau masterat și pentru cursuri de vară: 11.04.2018 

 

 

http://www.roburse.ro/
http://roburse.ro/www/wp-content/uploads/2017/10/Azerbaidjan-acord-bilateral-18-19.pdf
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OFERTĂ: 

- 5 burse pentru studii universitare de licenţă( ciclul 1), de masterat( ciclul 2) sau de 

doctorat( ciclul 3); 

- 20 luni de bursă pentru stagii de specializare postuniversitară sau universitară, 

fracţionabile pe durate de la 2 la 9 luni;  

- până la 10 locuri la cursurile de limbă, literatură şi civilizaţie, pentru studenţii şi 

specialiştii - filologi de la specializările de limbă şi literatură bulgară din România. 

Pentru informații detaliate, vă rugăm să accesați comunicatul de presă 

------------------------------ 

REPUBLICA CEHIA- Termenul limită pentru candidatură: 23.02.2018 

OFERTĂ: 

- 27 luni de bursă pentru studenţii, masteranzii şi doctoranzii instituţiilor de 

învăţământ superior de stat. Numărul total al lunilor de bursa poate fi împărţit în 

perioade cu durata de minimum 2 luni şi maximum 9 luni; 

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

Pentru informații detaliate, vă rugăm să accesați comunicatul de presă 

------------------------------ 

REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ- Termenul limită pentru candidatură: 02.03.2018 

OFERTĂ: 

- 17 burse ( în baza acordului de colaborare bilaterală) 

- 15 burse ( în baza ofertei unilaterale a părții chineze) 

- 3 burse în domeniul științe medicale ( în baza ofertei unilaterale a părții chineze). 

Bursele se acordă pentru studii universitare de licență, masterat, doctorat și 

programe de studii postuniversitare de tip specializare; candidaților li se oferă 

posibilitatea de a studia limba de stat a părții primitoare pe o perioadă de până la 2 

ani pentru limba chineză, conform reglementărilor interne în vigoare; dacă este 

necesar, bursierii vor fi sprijiniți pentru a studia și în limba engleză. 

Pentru informații detaliate, vă rugăm să accesați secțiunea dedicată concursului 

de pe site-ul A.C.B.S. http://roburse.ro/concurs/china-2018-2019/  

------------------------------ 

 

 

 

http://roburse.ro/www/wp-content/uploads/2017/10/Bulgaria-acord-bilateral-18-19.pdf
http://roburse.ro/www/wp-content/uploads/2017/10/Cehia-acord-bilateral-18-19.pdf
http://roburse.ro/concurs/china-2018-2019/
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REPUBLICA CUBA- Termenul limită pentru candidatură: 11.04.2018 

OFERTĂ: 

- 5 burse pentru studii universitare complete de licență, masterat, doctorat sau 

specializare, în domenii de interes pentru partea trimițătoare( se acordă 1 an 

pregătitor pentru învățarea limbii statului părții primitoare). 

Pentru informații detaliate, vă rugăm să accesați comunicatul de presă 

------------------------------ 

REPUBLICA ARABĂ EGIPT- Termenul limită pentru candidatură: 02.03.2018 

OFERTĂ: 

- 10 burse anual pentru studii universitare de licență, masterat sau doctorat în 

orice domeniu, cu excepția specializărilor reglementate de partea primitoare, în 

funcție de locurile disponibile în instituțiile de învățământ superior din statul 

primitor și în conformitate cu legislația în vigoare. 

Pentru informații detaliate vă rugăm să accesați comunicatul de presă 

------------------------------ 

REPUBLICA ELENĂ- Termenul limită pentru candidatură: 23.02.2018 

OFERTĂ: 

- 3 burse, cu durata de 10 luni pe fiecare an universitar, pentru un ciclu complet de 

studii universitare; candidaţii vor urma un program de limbă cu durata de un an şi 

trebuie să fi fost admişi de către universitatea la care urmează să studieze; 

- 1 bursă de 10 luni pentru studii postuniversitare sau de cercetare; candidaţii trebuie 

să cunoască limba greacă, franceză sau engleză şi să fi fost admişi la un program 

postuniversitar; 

- 3 burse pentru cursuri de vară de limbă, literatură şi cultură; candidaţii trebuie să 

cunoască limba greacă, franceză sau engleză. 

Pentru informații detaliate vă rugăm să accesați comunicatul de presă 

------------------------------ 

REGATUL HAȘEMIT AL IORDANIEI- Termenul limită pentru candidatură: 11.04.2018 

OFERTĂ: 

- 3 burse pentru studii de licență; 

- 2 burse pentru studii de masterat; 

- 2 burse pentru studii de doctorat. 

Se asigură 1 an pregătitor pentru învățarea limbii statului părții primitoare. 

http://roburse.ro/www/wp-content/uploads/2017/10/Cuba-acord-bilateral-18-19.pdf
http://roburse.ro/www/wp-content/uploads/2017/10/Egipt-acord-bilateral-18-19.pdf
http://roburse.ro/www/wp-content/uploads/2017/11/Grecia-acord-bilateral-18-19.pdf
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Pentru informații detaliate vă rugăm să accesați comunicatul de presă 

------------------------------ 

REPUBLICA ISLAMICĂ IRAN- Termenul limită pentru candidatură: 11.04.2018 

OFERTĂ: 

- 5 burse pentru studii post-universitare( master/ rezidențiat, doctorat) sau stagii de 

cercetare și perfecționare, în domenii de interes comun.  

Persoanele nominalizate pentru burse de studii, care nu cunosc limba în care se 

asigură învățământul în statul gazdă, pot beneficia de cursuri pregătitoare de limbă, 

cu durata de 6 luni. De asemenea, candidații la burse pot alege ca limbă de lucru una 

din limbile de circulație internațională, cu acordul prealabil al instituției primitoare 

- 2 burse la cursuri de vară de limbă, literatură și civilizație. 

Pentru informații detaliate, vă rugăm să accesați comunicatul de presă 

------------------------------ 

REPUBLICA MOLDOVA- Termenul limită pentru candidatură: 17.05.2018 

OFERTĂ 

- 100 de locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare pentru studii superioare de 

licență, Ciclul I ( sistem Bologna); 

- 20 de locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare pentru studii de masterat, 

Ciclul II( sistem Bologna); 

- 5 locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare pentru studii de doctorat, forma 

de învățământ cu frecvență. 

Pentru informații detaliate, vă rugăm să accesați comunicatul de presă 

------------------------------ 

MONGOLIA- Termenul limită pentru candidatură: 02.03.2018 

OFERTĂ 

- 2 burse pentru studii universitare de licență; 

- 2 burse pentru studii universitare de masterat sau doctorat în domenii de interes 

pentru Partea trimițătoare; 

Bursele acoperă durata studiilor, în conformitate cu programele universitare, 

precum și 1 an pregătitor, pentru învățarea limbii statului Părții primitoare 

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

Pentru informații detaliate, vă rugăm să accesați comunicatul de presă  

------------------------------ 

http://roburse.ro/www/wp-content/uploads/2017/10/Iordania-acord-bilateral-18-19.pdf
http://roburse.ro/www/wp-content/uploads/2017/10/Iran-acord-bilateral-18-19.pdf
http://roburse.ro/www/wp-content/uploads/2017/11/Moldova-acord-bilateral-18-19.pdf
http://roburse.ro/www/wp-content/uploads/2017/10/Mongolia-acord-bilateral-18-19.pdf
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REPUBLICA FEDERALĂ NIGERIA- Termenul limită pentru candidatură: 02.03.2018 

OFERTĂ 

- 5 burse pentru studii universitare complete la instituţii de învăţământ superior şi în 

instituţii cu profil tehnic, dacă condițiile de admitere cerute de instituțiile 

respective sunt îndeplinite. 

Pentru informații detaliate, vă rugăm să accesați comunicatul de presă 

------------------------------ 

REPUBLICA POLONĂ- Termenul limită pentru candidatură: 23.02.2018 

OFERTĂ 

- părţile vor realiza schimburi de studenţi în limita anuală de 20 de luni; 

- în cadrul colaborării în domeniul perfecţionării cadrelor ştiinţifice şi didactice, 

Părţile vor trimite, anual, cetăţeni din statele lor la stagii ştiinţifice( de 

specializare), pentru perioade de cel puţin o lună, în limita anuală de 10 luni; 

- partea polonă va primi anual 10 persoane la cursurile de vară de limbă, literatură şi 

civilizaţie polonă. 

Pentru informații detaliate, vă rugăm să accesați comunicatul de presă 

------------------------------ 

REPUBLICA SLOVACĂ- Termenul limită pentru candidatură: 23.02.2018 

OFERTĂ 

- până la 25 de luni de bursă pentru studii universitare parţiale, împărţite în perioade 

de 5 până la 10 luni. Primirea la studii este condiţionată de cunoaşterea limbii Părţii 

primitoare sau a limbii engleze; 

- până la 20 de luni de bursă pentru stagii de specializare şi studii, adresate 

doctoranzilor şi cadrelor didactice universitare( cercetători şi pedagogi). Acestea pot 

fi împărţite în perioade de 3 până la 10 luni. Primirea la studii este condiţionată de 

cunoaşterea limbii Părţii primitoare sau a unei limbi de circulație internațională; 

- 5 burse pentru studenţi şi cadre didactice, la cursurile de vară de limbă, literatură 

şi civilizaţie 

- burse guvernamentale de studii pentru învăţământul superior pentru cetăţenii 

români de naţionalitate slovacă, potrivit Metodologiei aprobate de Guvernul 

Republicii Slovace; 

http://roburse.ro/www/wp-content/uploads/2017/10/Nigeria-acord-bilateral-18-19.pdf
http://roburse.ro/www/wp-content/uploads/2017/10/Polonia-acord-bilateral-18-19.pdf
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- cursuri de specialitate şi metodică, adresate unui număr de până la 25 de cadre 

didactice preuniversitare din România, din instituții de învățământ cu limba de 

predare slovacă, cu durata de 14 zile; 

- până la 25 de elevi din ciclul primar şi 2 cadre didactice însoţitoare de naţionalitate 

slovacă şi până  la 20 de elevi din ciclul gimnazial şi 2 cadre didactice însoţitoare de 

naţionalitate slovacă la “Şcoala în natură”; maximum 10 elevi de liceu şi un pedagog 

însoţitor de naţionalitate slovacă la cursuri de limba slovacă și despre realitatea 

slovacă. 

Pentru informații detaliate, vă rugăm să accesați comunicatul de presă 

------------------------------ 

TURKMENISTAN-  Termenul limită pentru candidatură: 02.03.2018 

OFERTĂ 

- 30 burse pentru studii complete universitare de licență și de masterat( bursierii 

care nu cunosc limba statului primitor vor fi înscriși la cursuri pregătitoare de limbă, 

fără plată); 

- 2 burse pentru studii universitare de doctorat( bursierii care nu cunosc limba 

statului primitor vor fi înscriși la cursuri pregătitoare de limbă, fără plată); 

- 3 burse pentru stagii de specializare pentru profesori cu durata de până la 1 lună 

fiecare( înscrierea este condiționată de cunoașterea limbii statului primitor sau a 

unei limbi de circulație internațională); 

- 3 burse pentru stagii de specializare pentru studenți cu durata de până la 3 lună 

fiecare   ( înscrierea este condiționată de cunoașterea limbii statului primitor sau a 

unei limbi de circulație internațională); 

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

Pentru informații detaliate, vă rugăm să accesați comunicatul de presă 

------------------------------ 

UNGARIA- Termenul limită pentru candidatură:  

1. pentru studii parțiale / semestriale: 22 ianuarie 2018 

2. pentru studii doctorale complete și stagii de cercetare: 22 decembrie 2017 

3. pentru cursuri de vară: 29 ianuarie 2018 

OFERTĂ 
Se acordă burse pentru:  
 

- studii parțiale / semestriale; 
- studii doctorale complete; 

http://roburse.ro/www/wp-content/uploads/2017/10/Slovacia-acord-bilateral-18-19.pdf
http://roburse.ro/www/wp-content/uploads/2017/11/Turkmenistan-acord-bilateral-18-19.pdf
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- stagii de cercetare; 
- cursuri de vară. 

 
Informații suplimentare se găsesc pe site-ul Tempus Public Foundation 
www.tka.hu.  
 
Comunicatul de presă aici  

------------------------------ 

REPUBLICA SOCIALISTĂ VIETNAM- Termenul limită pentru candidatură: 11.04.2018 

OFERTĂ 

- maximum 20 de burse pentru studii complete de licență, de masterat sau doctorat; 

Persoanele nominalizate pentru burse de studii, care nu cunosc limba vietnameză, 

vor avea un curs pregătitor de limbă. Durata anului pregătitor pentru studii 

universitare de licență este de maximum un( 1) an academic, iar pentru studii 

universitare de masterat, doctorat și învățământ postuniversitar, inclusiv în 

domeniul sănătate, este de cel puțin 6 luni 

- până la 9 luni-bursă la cursurile de specializare și de cercetare, în instituții de 

învățământ superior acreditate. 

Persoanele nominalizate pentru stagii de specializare și de cercetare pot urma 

cursuri într-una din limbile de circulație internațională( engleză sau franceză), doar 

după ce au primit acordul scris al instituției gazdă. 

Pentru informații detaliate, vă rugăm să accesați comunicatul de presă 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tka.hu/
http://roburse.ro/www/wp-content/uploads/2017/11/Ungaria-acord-bilateral-18-19.pdf
http://roburse.ro/www/wp-content/uploads/2017/10/Vietnam-acord-bilateral-18-19.pdf

