Stagii de studiu în Germania
Numeroase organizații oferă studenților, absolvenților și cercetătorilor burse pentru stagii în
Germania. Informații detaliate puteți găsi pe paginile www.funding-guide.de și
www.stipendienlotse.de.
Programele de burse DAAD
DAAD (Serviciul German de Schimburi Academice) este cea mai mare organizație la nivel
mondial pentru promovarea schimburilor internaționale de studenți și oameni de știință.
Aceasta organizează și finanțează schimburile între studenți și cercetători, intermediază cadre
didactice universitare și lectori, informează la nivel mondial cu privire la posibilitățile de
studiu și de cercetare din Germania și susține internaționalizarea universităților germane.
Începând cu anul 2, DAAD pune la dispoziția studenților burse pentru cursuri de vară. În
cadrul unor cursuri de 3-4 săptămâni, se oferă grupurilor internaționale de studenți, la diverse
universități, programe de limbă străină de nivel general, cunoștințe despre cultură și civilizație
și parțial cursuri specializate (ex. „Limba germană pentru ingineri”). Bursierul primește
pentru curs și cazare o finanțare în valoare de 850 Euro, precum și cofinanțarea costurilor de
călătorie. Aplicațiile pentru vara următoare se depun până în luna noiembrie a fiecărui an.
De asemenea se oferă burse pentru masterat. În acest caz, sunt susținuți aplicanții care doresc
să absolve în Germania un masterat în limba engleză sau germană. Bursa este acordată pe o
durată de 12 până la 24 de luni. Bursierul primește lunar suma de 750 Euro (la care se adaugă
eventuale sume suplimentare).
Stagiile de cercetare de scurtă sau de lungă durată pentru cercetători tineri sau mai
experimentați, precum și proiecte doctorale sunt de asemenea finanțate prin burse acordate de
către DAAD.
Descrierea detaliată a programelor se găsește pe pagina www.daad.ro. Premisele pentru
obținerea burselor le constituie rezultatele bune la examene, motivația puternică, precum și,
de regulă, cunoștințe de limbă germană și/sau engleză.
Toate documentele trebuie transmise sau predate la Ambasada Germaniei. Adresa: Str. Cpt.
Av. Gh. Demetriade Nr. 6-8 RO-011848 Bucuresti.
Informații suplimentare obțineți de la Lectoratul DAAD din Universitatea “Politehnica”,
Birou JA 101 (Mediatecă), Email: loeffler@daad.ro, precum și de la Centrul de Informare al
DAAD, Str. Buzeşti Nr. 61, Bl. A6, Ap. 59, 011012 Bukarest, E-mail: info@daad.ro, Telefon:
+40 21 310.15.40, www.daad.ro

Bursa Böhme
Bursa Böhme este o bursă pentru studii la Universitatea Tehnică Darmstadt, acordată special
pentru studenții și masteranzii Universității Politehnica București: durata studiilor este de 10
luni, iar valoarea finanțării este de 5.000 Euro (500 Euro lunar).
Documentele de aplicație se transmit în format electronic, în atenția dlui. Conf. Dr. ing.
Cristian Dragomirescu (E-mail: dragom@cat.mec.pub.ro). Vă rugăm să respectați termenele
de selecție, afișate anual.

Bursa Rochus și Beatrice Mummert
Un program special de burse pentru aplicanții din Europa de Est este oferit de către Fundația
Rochus și Beatrice Mummert. La trei Universități selectate (Universitatea Köln, RWTH
Aachen șiDSHS Köln) sunt finanțate programe cu durata de 4 semestre în domeniile
economic, ingineresc, științele naturii și turism. Bursa are valoarea de 900 Euro lunar, la care
se adaugă asistența la fața locului și o instruire în management. Informații suplimentare puteți
obține pe pagina: http://www.mummertstiftung.de/

Bursele și premiile Fundației Humboldt
Fundația Humboldt-Stiftung oferă burse și premii substanțiale de excelență în cercetare.
http://www.humboldt-foundation.de/web/home.html

Bursa BAYHOST
Ministerului pentru Stiinţă, Cercetare şi Artă al landului Bavaria oferă absolvenților de
învățământ superior din Bulgaria, Croația, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Cehia, Ucraina
și Ungaria burse anuale (700 Euro lunar) de studiu la o universitate din Bavaria.
http://www.uni-regensburg.de/bayhost/stipendien/incoming/index.html
Bursa internațională în Parlamentul Germaniei
Parlamentul Germaniei (Deutscher Bundestag), alături de trei universități din Berlin, oferă
unui număr de 120 tineri din 28 de țări, calificați și interesați de fenomenul politic, ocazia de a
cunoaște procesele decizionale politice și de a acumula experiență practică în domeniul
activităților parlamentare.
http://www.bundestag.de/bundestag/europa_internationales/internat_austausch/neue_laender/i
nfo/rumaenien/245048
Detalii cu privire la aceste burse vă poate oferi lectorul DAAD Petra Löffler
(loeffler@daad.ro).

