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1. UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI 

 
 
Universitatea din București este o universitate modernă 
de cercetare publică, una dintre cele mai prestigioase 
din România și din regiune. Universitatea din București 
a fost înființată în 1864, devenind a doua cea mai veche 
instituție de învățământ superior din România. 
Universitatea din București se adresează atât 
studenților de licență, cât și studenților 
postuniversitari cu programe de licență oferite în 
științe sociale, umaniste, fizice și științele vieții, 

educație și psihologie, drept, informatică, afaceri și economie. Studiile doctorale au o 
lungă și bogată tradiție la Universitatea din București; primul doctorat a fost acordat 
în 1905, iar de atunci Universitatea din București a acordat peste 10.000 de titluri de 
doctorat. 
Din 2019, Universitatea din București face parte din CIVIS – Universitatea Civică 
Europeană (https://civis.eu/ro). 
  
Mai multe informații: www.unibuc.ro.  
 

Bursele se pot acorda pentru următoarele programe de studiu: 

a) în limba engleză  

Licență 

Facultatea Program de studiu 

Facultatea de Administrație și Afaceri Administrarea Afacerilor 

Facultatea de Fizică Fizică 

Facultatea de Sociologie și Asistență 
Socială 

Sociologie 
 

Facultatea de Științe Politice  Științe Politice 
 

 

Master  

 
 

Facultatea Program de studiu 

Facultatea de Administrație și Afaceri Economie comportamentală 
Consultanță în Afaceri 

http://www.unibuc.ro/
https://unibuc.ro/studii/facultati/facultatea-de-fizica/?lang=en
https://unibuc.ro/studii/facultati/facultatea-de-stiinte-politice/?lang=en
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b) în limba franceză 

Bachelor Degree 

Facultatea Program de studiu 

Facultatea de Științe Politice  
 

Science Politique  
 

 

Master Degree 

Facultatea Program de studiu 

Facultatea de Jurnalism și Științele 
Comunicării 

Medias, developpment et societe  
 

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine French and French-Speaking Studies 

 

c) în limba spaniolă 

Facultatea Program de studiu 

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine Master de estudios hispanicos 

 

Facultatea de Filosofie Filosofie, Politici și Economie  
Comunicare și Studii Interculturale 
Management Intercultural 
Administrarea Afacerilor (MBA) 

Facultatea de Fizică  Fizică teoretică și Computațională 
Fizica Materialelor Avansate și 
Nanostructuri 

Facultatea de Geologie și Geofizică Geofizică Aplicată 

Facultatea de Jurnalism și Științele 
Comunicării 

Media, comunicare publică și globalizare 

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine  Lingvistica limbii engleze. Metode și 
aplicații 
Studii Americane 
Studii Culturale Britanice 
Traducerea textului literar contemporan 
Studii umanistice digitale 

Facultatea de Matematică și Informatică Știința Datelor 
Securitate și Logică Aplicată 
Procesarea Limbajului Natural 

Facultatea de Sociologie și Asistență 
Socială 

Cercetare în Sociologie 
 

https://unibuc.ro/studii/facultati/facultatea-de-stiinte-politice/?lang=en


5 
#100pentruBelarus 

d) în limba rusă 

Facultatea Program de studiu 

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine Limba Rusă Aplicată. Tehnici de 
Traducere 

 

Universitatea din București poate completa suplimentar bursa lunară, în funcție de 

calitatea cererilor depuse. 
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2. UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI 

 

Cu o istorie care datează din 1818, Universitatea 
Politehnica din București este cea mai veche și mai 
prestigioasă școală de ingineri din România. 

Universitatea Politehnica din București își asumă 
misiunea de a pregăti specialiști în diferite domenii 
tehnice care sunt capabili să folosească cunoștințe 
științifice, tehnice și culturale valoroase, să 

contribuie la progresul tehnologic, economic și social-cultural al societății românești și 
al lumii contemporane. 

Universitatea face parte din alianța europeană EELISA (European Engineering Learning 
Innovation and Science Alliance), https://eelisa.eu/, alături de universități din Franța, 
Italia, Germania, Spania, Turcia și Ungaria.  

Mai multe informații pe website: www.upb.ro 

Bursele se pot acorda pentru următoarele programe de studiu: 

Licență - în limba engleză: 

- Calculatoare și Tehnologia informației  
- Inginerie Mecanică 
- Inginerie și Management 

- Inginerie Industrială 
- Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației  

Mai multe informații: https://international.upb.ro/academics/degrees-in-foreign-
languages/undergraduate-studies 

Master - în limba engleză: 

- Inginerie Electrică 
- Ingineria Sistemelor 
- Inginerie Chimică 
- Științe Inginerești Aplicate 
- Inginerie și Management  

Mai multe informații: https://international.upb.ro/academics/degrees-in-foreign-

languages/master-studies 

 

Universitatea Politehnica București poate completa suplimentar bursa lunară, cu 
suma de 500 lei/lună. 

 

https://eelisa.eu/
http://www.upb.ro/
https://international.upb.ro/academics/degrees-in-foreign-languages/undergraduate-studies
https://international.upb.ro/academics/degrees-in-foreign-languages/undergraduate-studies
https://international.upb.ro/academics/degrees-in-foreign-languages/master-studies
https://international.upb.ro/academics/degrees-in-foreign-languages/master-studies
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3. ŞCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE 

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) 

este o universitate publică de predare și cercetare înființată 

în 1991 ca școală de guvernanță și formare a profesioniștilor 

pentru domeniile sociale esențiale. Universitatea se remarcă 

datorită angajamentului său educațional de a căuta 

răspunsuri la problemele contemporane, atât la nivel 

național, cât și la nivel regional și global. 

Din 2019, SNSPA este membru al CIVICA - Universitatea 

Europeană de Științe Sociale - care reunește instituții de învățământ superior europene 

în științe sociale, umaniste, managementul afacerilor și politici publice 

(https://www.civica.eu/). 

Mai multe detalii: http://snspa.ro. 

 

Bursele se pot acorda pentru următoarele programe de studiu: 

Master – în limba engleză: 

Domeniul de masterat Program de studiu 

Relații internaționale și 
studii europene 

Studii latino-americane 

Științe politice Dezvoltare, cooperare internațională și ajutor umanitar 

Științe politice 
Securitate și diplomație 

Științe politice 
Securitate și tehnologie 

Științe ale comunicării 
Comunicare și afaceri europene 

Științe ale comunicării 
Comunicare și publicitate 

Științe ale comunicării Managementul proiectelor 

Management Managementul programelor și investițiilor 

Științe administrative Managementul sectorului public 

Științe politice Studii de mediu și dezvoltare durabilă și societate 
europeană 

Științe politice Studii de muncă 

Științe politice 
Masterat în politică și societate europeană 

 

 

 

 

http://snspa.ro/en
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Studii Doctorale - în limba engleză: 

Domeniul de masterat 

Științe politice 

Științe administrative 

Științe ale comunicării 

Sociologie 

Management 

 

 

 

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative poate completa suplimentar 

bursa lunară, cu suma de 100 lei/lună. 
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4. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI 

 

Academia de Studii Economice din 

București, fondată prin Decret Regal la 

6 aprilie 1913, este o universitate de 

cercetare avansată și educație, ce 

organizează studii universitare și 

cercetare științifică în domeniile 

științelor economice, administrative și 

socio-umane. Universitatea este 

considerată drept cea mai importantă 

instituție de învățământ superior economic din țară și una dintre cele mai cunoscute 

universități economice din Sud-Estul Europei. 

Universitatea este prezentă pe poziții notabile în clasamentul Times Higher Education 

World University Rankings by Subject 2021. Astfel, ASE ocupă locurile 601+ în domeniul 

Afaceri & Economie și 401-500 în domeniul Științe Sociale. 

Academia de Studii Economice are 12 facultăți care oferă celor peste 23.000 de studenți 

posibilitatea de a urma în limbile română, engleză, franceză sau germană 24 de 

programe de licență, aproximativ 75 de programe de masterat, studii doctorale în 10 

domenii și peste 145 de programe postuniversitare de formare și dezvoltare 

profesională continuă. 

Mai multe informații: www.ase.ro  

 

 

 

 

http://www.ase.ro/
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5. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII DIN BUCUREȘTI 

 
Universitatea Tehnică de Construcții București a fost 
înființată în 1948 și formează specialiști în domeniul 
ingineriei civile, ingineriei mediului, ingineriei 
instalațiilor, ingineriei geodezice și ingineriei 
mecanice pentru construcții. 

Universitatea Tehnică de Construcții București face 
parte din UE - CONEXUS - Universitatea Europeană 
pentru Dezvoltarea durabilă inteligentă a zonelor 

urbane de coastă (www.eu-conexus.eu), alături de alte 5 universități europene.  

 
Mai multe informații pe website: https://utcb.ro/ 

Bursele se pot acorda pentru următoarele programe de studiu: 

a) în limba engleză  

Licență: 

- Inginerie civilă   

Master: 

- Inginerie structurală  

 
b) în limba franceză  

Licență 

- Inginerie civilă   
- Instalații pentru construcții   

Master: 

- Inginerie structurală  
- Eficiența energetică a instalațiilor din clădiri 

 
 
Universitatea Tehnică de Construcții București poate completa suplimentar bursa 
lunară, cu suma de 450 lei/lună. 

 

http://www.eu-conexus.eu/
https://utcb.ro/
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6. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "CAROL DAVILA" DIN 

BUCUREȘTI 

 

Înființată în 1857, Universitatea de Medicină și 
Farmacie "Carol Davila" din București reprezintă 
unul dintre cele mai mari și mai vechi centre 
universitare din domeniul sănătății, considerat 
printre cele mai prestigioase de acest gen din 
România și din Europa de Est.  

Universitatea este structurată în 4 facultăți: 
Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină 
Dentară, Facultatea de Farmacie și Facultatea de 
Moașe și Asistență Medicală. Programele de studiu 

se desfășoară atât în limba română cât și în engleză. 

Bursele se pot acorda pentru următoarele programe de studiu: 
 
Programe în limba română: 

 
- Facultatea de Medicină,  
- Facultatea de Medicină Dentară 
- Facultatea de Farmacie  

Mai multe detalii despre universitate și programele sale de studii sunt disponibile la 

adresa: https://umfcd.ro/  

 

 

 

 

 

https://umfcd.ro/
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7. UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV 

 

Cu o poziție solidă în mediul academic, Universitatea 

Transilvania din Brașov cuprinde peste 19.500 de 

studenți și peste 1.300 de cadre didactice, cercetători 

și personal administrativ.  

Mai multe informații:: www.unitbv.ro   

Bursele se pot acorda pentru următoarele programe de studiu: 

Licență 

a) În limba română 
- Autovehicule rutiere 
- Ingineria transporturilor şi a traficului 
- Inginerie mecanică 

- Construcții aerospațiale 
- Ingineria şi managementul calității 
- Tehnologia construcțiilor de maşini  
- Ingineria şi managementul afacerilor 

- Inginerie economică industrială 
- Ingineria securității în industrie 
- Ingineria sudării 
- Calculatoare  

- Tehnologia informației 
- Automatică şi informatică aplicată 
- Electrotehnică 
- Electronică aplicată 

- Tehnologii şi sisteme de telecomunicații 
- Robotică 
- Măsurători terestre şi cadastru 
- Cinegetică 

- Exploatări forestiere 
- Silvicultură 
- Ingineria prelucrării lemnului 
- Ingineria şi designul produselor finite din lemn 
- Instalații pentru construcții 

- Căi ferate, drumuri şi poduri 
- Construcții civile, industriale şi agricole 
- Controlul şi expertiza produselor alimentare 
- Ingineria produselor alimentare 

- Inginerie şi management în alimentația publică şi agroturism 
- Inginerie şi management în industria turismului 
- Informatică 

http://www.unitbv.ro/
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- Informatică aplicată 
- Matematică-informatică 
- Economia comerțului, turismului şi serviciilor 

- Informatică economică 
- Contabilitate şi informatică de gestiune 
- Afaceri internaționale 
- Finanțe şi bănci 

- Management 
- Marketing 
- Psihologie  
- Pedagogia învățământului primar şi preşcolar 

- Psihopedagogie specială 
- Educație fizică şi sportivă 
- Sport şi performanță motrică 
- Kinetoterapie şi motricitate specială 

- Interpretare muzicală-canto 
- Interpretare muzicală-instrumente 
- Muzică  
- Laborator clinic 
- Balneofiziokinetoterapie şi recuperare 

- Limba şi literatura engleză-O limbă şi literatură modernă (franceză, 
germană)/Limbă şi literatură română 

- Limba şi literatura chineză - Limba şi literatura română / O limbă şi 
literatură modernă (engleză/franceză/germană) 

- Limba şi literatura română-O limbă şi literatură modernă (engleză, 
franceză, germană) 

- Limbi moderne aplicate (franceză-engleză) 
- Limbi moderne aplicate (germană-engleză) 
- Asistență socială 
- Sociologie 

- Resurse umane 
- Comunicare şi relații publice 
- Media digitală  
- Ingineria şi protecția mediului în industrie 

- Design industrial 
- Ingineria sistemelor de energii regenerabile 
- Mecatronică 
- Inginerie medicală 

- Optometrie 
 

b) în limba engleză 
 

- Autovehicule rutiere 
- Inginerie electrică şi calculatoare 

- Administrarea afacerilor 
- Studii americane 
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- Design Industrial  
 

c) în limba germană 
 

- Informatică aplicată 

 

Master: 

a) în limba română 
 

- Structuri matematice fundamentale 
- Aplicații pentru telefonul mobil şi tehnologii internet în E-business  
- Tehnologii internet 
- Tehnologii moderne în ingineria sistemelor soft 

- Modernizare energetică în mediul construit 
- Sisteme electrice avansate 
- Sisteme electronice și de comunicații integrate 
- Autovehiculul și tehnologiile viitorului 

- Inginerie virtuală în proiectarea autovehiculelor  
- Securitate rutieră, transport și interacțiunea cu mediul 
- Ecodesign de mobilier și restaurare 
- Structuri avansate din lemn și tehnologii inovative 

- Management și sisteme tehnice în exploatări forestiere 
- Managementul ecosistemelor forestiere 
- Silvicultură multifuncțională 
- Management în ospitalitate și ecoagroturism 

- Sisteme de procesare şi controlul calității produselor agroalimentare 
- Sisteme avansate în automatic și tehnologii informatice 
- Simulare şi testare în inginerie mecanică 
- Metode pracactice integrate în ingineria sistemelor de propulsie 

- Design de produs pentru dezvoltare durabilă și protecția mediului 
- Ingineria fabricației inovative 
- Ingineria proceselor de fabricație avansate 
- Ingineria securității şi sănătății în muncă 
- Ingineria sudării materialelor avansate 

- Managementul calității 
- Sisteme mecatronice pentru industrie și medicină 
- Ingineria și managementul materialelor avansate - metalice, ceramice şi 

compozite 

- Managementul afacerilor în industrie 
- Gestiunea campaniilor de imagine 
- Gestiunea și dezvoltarea resursei umane 
- Asistență şi dezvoltare comunitară 
- Administrarea afacerilor în turism 

- Sisteme informatice integrate pentru afaceri 
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- Politici contabile, audit și control de gestiune  
- Management financiar-bancar 
- Management și strategii de afaceri 

- Politici și strategii de marketing 
- Relații economice internaționale 
- Psihologia muncii, organizațională și resurse umane 
- Psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie 

- Psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională 
- Psihopedagogia educației timpurii și a școlarității mici 
- Resurse umane în educație. Formare și management 
- Inovare culturală 

- Studii de limba și literatura română 
- Studii interculturale în limba și literatura germană  
- Studii lingvistice pentru comunicare interculturală  
- Meloterapie 

- Stil și performanță în interpretarea instrumentală și vocală 
- Tehnica și arta muzicală din sec. al XX-lea 
- Performanță sportivă și management în sport 
- Securitate cibernetică 
- Educație fizică școlară și activități motrice de timp liber 

- Profilaxie și recuperare motrică și somato funcțională prin exercițiu fizic 
 

b) în limba engleză 
 

- Tehnologii internet 

- Sisteme electrice avansate 
- Inginerie virtuală în proiectarea autovehiculelor  
- Silvicultură multifuncțională 
- Metode pracactice integrate în ingineria sistemelor de propulsie 
- Design de produs pentru dezvoltare durabilă și protecția mediului 

- Studii lingvistice pentru comunicare interculturală  
 

c) în limba germană 
 

- Aplicații pentru telefonul mobil şi tehnologii internet în E-business  
- Studii interculturale în limba și literatura germană  

 
Mai multe informații: https://www.unitbv.ro/en/prospective-students/academic-

programmes.html  

Universitatea poate completa suplimentar bursa lunară, până la o sumă totală de 

800 lei/lună. 

 

https://www.unitbv.ro/en/prospective-students/academic-programmes.html
https://www.unitbv.ro/en/prospective-students/academic-programmes.html


16 
#100pentruBelarus 

8. UNIVERSITATEA “BABEȘ-BOLYAI” DIN CLUJ-NAPOCA 

 
 

Universitatea Babeș-Bolyai a devenit în timp o emblemă a 
succesului pentru orașul Cluj și pentru întreaga țară. UBB 
este o instituție dinamică, dar și tradițională, cu rădăcini 
adânci în Europa Centrală și puternice legături academice 
internaționale. Originile sale datează din 1581, ceea ce o 
face cea mai veche instituție de învățământ superior din 
România. Universitatea este una dintre cele mai mari din 
România (aproximativ 45.000 de studenți și 1.700 de cadre 

didactice). 
 
Ca instituție publică academică, scopul său este de a promova și susține dezvoltarea 
unor componente culturale specifice în cadrul comunității locale, regionale, naționale 
și internaționale. 
Mai multe informații: www.ubbcluj.ro   
  
Bursele se pot acorda pentru următoarele programe de studiu: 

Licență  

În limba engleză: 

- Studii de Securitate 

- Finanțe și Bănci 
- Contabilitate și Informatica de Gestiune  
- Management 
- Economie și Afaceri Internaționale 

- Relații Internaționale și Studii Europene 
- Matematică- informatică 
- Informatică 
- Administrarea Afacerilor 

- Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate 
- Jurnalism 
- Leadership în sectorul public 
- Servicii și Politici de Sănătate Publică 

- Științe Politice 
- Limba și literatura engleză – Limbă și literatură modernă 

 
Master 

a) în limba engleză: 

- Inginerie Software 
- Inteligență computațională aplicată 

http://www.ubbcluj.ro/
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- Calcul de înaltă performanță și analiza volumelor mari de date 
- Sisteme informatice avansate – modelare, proiectare, dezvoltare 
- Matematici avansate 

- Fizica corpului solid 
- Fizica Computațională 
- Inginerie chimică avansată de proces 
- Dezvoltare sustenabilă și managementul mediului 

- Arte Interactive Digitale 
- Filmul documentar 
- Contabilitate și organizații 
- Modelarea afacerilor și calcul distribuit 

- Managementul afacerilor internaționale 
- Managamentul dezvoltării afacerilor 
- Studii transatlantice 
- Relații internaționale, politică externă și managementul crizelor 

- Diplomație culturală și relații internaționale 
- Administrație publică 
- Analiza și managementul conflictelor 
- Managementul instituțiilor publice și nonprofit 
- Sănătate publică 

- Știință, tehnologie și inovație în administrația publică 
- Comunicare mediatică 
- Publicitate și relații publice 
- Dezvoltare internațională 

- Studii de media digital și de jocuri 
- Studii culturale britanice 
- Studii irlandeze 
- Direcții actuale în lingvistică 

 
b) în limba germană 

- Sisteme informatice avansate – modelare, proiectare, dezvoltare 
- Didactica limbii și literaturii germane, Cultura și civilizația germane a Europei 

centrale și de sud-est 
- Management Internațional 
- Germanistica în context european 

- Publicitate și relații publice 
 

c) în limba franceză 
 

- Direcții actuale în lingvistică 
 
 
Studii doctorale: 

- Matematică și informatică 
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- Fizică 
- Chimie 
- Inginerie chimică 

- Biologie integrativă 
- Geologie 
- Ştiinţa mediului 
- Geografie 

- Istorie, civilizaţie, cultură 
- Studii de populaţie şi istoria minorităţilor 
- Filosofie 
- Relaţii internaţionale şi studii de securitate 

- Paradigma europeană 
- Sociologie 
- Psihodiagnostic şi intervenţii psihologice validate ştiinţific 
- Psihologie cognitivă aplicată 

- Educaţie, reflecţie, dezvoltare 
- Didactica. Tradiţie, Dezvoltare, Inovaţie 
- Administraţie şi politici publice 
- Comunicare, relaţii publice şi publicitate 
- Ştiinţe politice şi ale comunicării 

- Studii lingvistice şi literare 
- Studii de hungarologie 
- Drept 
- Educaţie fizică şi sport 

- Teatru şi Film 
- Ştiinţe economice şi gestiunea afacerilor 
- Teologie Ortodoxă „Isidor Todoran” 
- Ecumene 
- Religie, cultură, societate 

 

Universitatea Babeș-Bolyai poate completa suplimentar bursa lunară, în funcție de 
calitatea cererilor depuse. 
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9. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „IULIU HAŢIEGANU" 

DIN CLUJ-NAPOCA 

Cea mai veche instituţie de învăţământ medical din 
Transilvania, întemeiată în 1919, Universitatea de Medicină 
şi Farmacie „Iuliu Haţieganu" a scris istoria învăţământului 
universitar clujean. În istoria recentă, absolvenţii şi-au 
dezvoltat cariere medicale de succes, atât în ţară, cât şi 
peste hotare. În cadrul universității funcționează singura 
Facultate de Medicină din România acreditată de Asociația 
Școlilor de Medicină din Europa – AMSE. 

Primul decan şi organizator al Facultăţii a fost Iuliu Haţieganu, din iniţiativa căruia au 
fost create noi discipline, precum: semiologia medicală, radiologia, stomatologia şi 
istoria medicinii, care au fost premiere în învăţământul medical românesc. 

Cercetarea științifică reprezintă una dintre misiunile asumate de Universitatea de 
Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu, prin desfășurarea de activități de cercetare în 
toate catedrele și departamentele universității. Universitatea se plasează într-o poziție 
de vârf între universitățile medicale din România din punctul de vedere al numărului și 
valorii granturilor de cercetare câștigate prin competiție. In ultimii ani, în cadrul 
universității au fost structurate un centru de excelență și 15 centre de cercetare. 

Mai multe informații pe website: http://www.umfcluj.ro/ 

Bursele se pot acorda pentru următoarele programe de studiu: 
 

Licență 

În limba română 

- Facultatea de Farmacie - Farmacie 
- Facultatea de Medicină - Balneo-fizio-kinetoterapie și Recuperare Medicală 
- Facultatea de Medicină Dentară - Tehnică Dentară 

 

 

 

http://www.umfcluj.ro/
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10. UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAŞI 

 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 
este una dintre cele mai vechi instituţii de 
învăţământ superior din România continuând, 
din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi 
inovaţiei în educaţie şi cercetare.  

Cu cei peste 24.000 de studenţi şi peste 700 de 
cadre didactice titulare, universitatea se 

bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 
cel puțin 500 de universități din străinătate.  

Universitatea Alexandru Ioan Cuza este membră a Alianței europene EC2U 
https://ec2u.eu/.  

Informații detaliate disponibile aici: www.uaic.ro/en/  

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi primește studenți din Belarus la toate 

programele și nivelurile de studii, inclusiv pentru anul pregătitor de limbă română.  

 

Universitatea va acorda masă gratuită, în campusul instituției. 

 

 

 

 

 

 

http://www.uaic.ro/en/
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11. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "GRIGORE T. POPA" 

IAȘI 

 

Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași 

este una dintre cele mai vechi instituții de 

învățământ din România, înființată în 1879, ca 

Facultatea de Medicină în cadrul  Universității 

din Iași. Instituția este structurată în patru 

divizii: medicină, farmacie de medicină 

dentară și inginerie biomedicală.  

 
Mai multe detalii aici: www.umfiasi.ro 

 
Bursele se pot acorda pentru următoarele programe de studiu: 
 
Licență 
 

a) în limba română: 
 

- Facultatea de Medicină Dentară 

- Facultatea de Farmacie 
 

b) în limba engleză 
 

- Facultatea de Medicină Dentară 

- Facultatea de Bioinginerie Medicală - Balneologie, kinetoterapie, kinesiologie și 

reabilitare 

 
Master 
 
În limba engleză 
 

- Facultatea de Bioinginerie Medicală – Inginerie Biomedicală  
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12. UNIVERSITATEA ȘTEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA 

 

Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava este o 

instituţie publică de învăţământ superior, inovatoare și 

complexă, prima universitate din România din punctul de 

vedere al numărului de brevete și invenţii în ultimul 

deceniu. De la înfiinţarea sa, în anul 1963, universitatea 

răspunde provocărilor generatoare de noi proiecte 

îndrăzneţe cu entuziasm și responsabilitate, asumându-

și rolul de atingere a performanţei academice, de a forma modele umane și repere 

morale. 

Mai multe informații despre universitate și despre programele de studii disponibile: 

http://www.relint.usv.ro/  

 

Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava propune o ofertă de școlarizare pentru 
toate programele de studii, inclusiv pentru anul pregătitor de limba română, urmat 
de continuarea studiilor în limba română sau într-o limbă de circulație 
internațională. 

 

Universitatea poate completa suplimentar bursa lunară, în funcție de calitatea 
cererilor depuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.relint.usv.ro/
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13. UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA 

 

Înființată în 1944, Universitatea de Vest din Timișoara 
este principala instituție de învățământ superior și 
centru de cercetare din vestul României. Comunitatea 
sa cuprinde aproximativ 16.000 de studenți și peste 700 
de cadre didactice. 

Universitatea oferă studenților posibilitatea de a 
combina cunoștințele teoretice și practice, într-un 
mediu multi- și interdisciplinar, pregătindu-i să intre pe 
o piață a muncii globalizată. Având peste 5% din corpul 

studențesc internațional, universitatea este implicată intens în procesele de 
internaționalizare, facultățile oferind 71 de programe de studii pentru licență și 83 de 
programe pentru master, cu limbi de studiu precum română, engleză, franceză, 
germană. 
 
Mai multe informații: https://ri.uvt.ro/ 
 
Bursele se pot acorda pentru următoarele programe de studiu: 

Licență 

a) în limba română 
 

Universitatea organizează cursuri pentru învățarea limbii române. 
 

Facultatea  Program de studii  

Facultatea de Arte și 
Design 

Arte plastice (Pictură, Grafică, Sculptură)  

Conservare Restaurare  

Arte Decorative  

Modă-Design Vestimentar  

Arte Plastice - Fotografie-Video, Procesarea 
computerizată a imaginii 

 

Design  

Facultatea de Chimie, 
Biologie, Geografie 

Biologie  

Biochimie  

Chimie  

Chimie medicală  

Geografie  

Geografia turismului   

Planificare teritorială  

https://ri.uvt.ro/
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Cartografie  

  

Facultatea de Economie 
și de Administrare a 

Afacerilor 

Economia, comerţului, turismului şi serviciilor  

Contabilitate şi informatică de gestiune 

 

 

 

Economie generală şi comunicare economică  

Economie și afaceri internaționale  

Finanțe bănci 

 

 

 

Management 

 

 

 

Marketing  

Informatică economică  

Facultatea de Educație 
Fizică și Sport 

Kinetoterapie şi motricitate specială  

 

 

 

Sport și performanță motrică  

Facultatea de Fizică 

Fizică  

Fizică informatică  

Fizică medicală  

Facultatea de Litere, 
Istorie și Teologie 

Limba și literatura românã – Limbi și literaturi 
moderne (englezã, francezã, germanã, spaniolã, 
italianã)/Limba și literatura latinã 

 

Limba și literatura englezã – Limbi și literaturi 
moderne (francezã, germanã, spaniolã, 
italianã)/Limbã și literaturã latinã/ Limbã și literaturã 
românã 

 

Limba și literatura francezã – Limbi și literaturi 
moderne (englezã, germanã, spaniolã, italianã)/Limbã 
și literaturã latinã/ Limbã și literaturã românã 

 

Limba și literatura germanã – Limbi și literaturi 
moderne (englezã, francezã, spaniolã, italianã)/Limbã 
și literaturã latinã/ Limbã și literaturã românã 

 

Limba și literatura rusã – Limbi și literaturi moderne 
(englezã, francezã, germanã, spaniolã, italianã)/Limbã 
și literaturã latinã/ Limbã și literaturã românã 

 

Limba și literatura sârbã și croatã – Limbi și literaturi 
moderne (englezã, francezã, germanã, spaniolã, 
italianã)/Limbã și literaturã latinã/ Limbã și literaturã 
românã 

 

Limbi Moderne Aplicate  

Istorie  
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Teologie ortodoxã pastoralã  

Facultatea de 
Matematică și 
Informatică 

Informatică  

Informatică aplicată  

Matematică 
 

 

Matematică informatică  

Facultatea de Muzică și 
Teatru 

Muzică 

Facultatea de Sociologie 
și Psihologie 

Asistență socială 

Sociologie 

Resurse umane 

Pedagogie 

Psihopedagogie specială 

Facultatea de Ştiinţe 
Politice, Filosofie şi 

Ştiinţe ale Comunicării 

Administrație publică 

Științe Politice  

Relații Internaționale și Studii Europene 
 

 

Filosofie  

Comunicare și relații publice  

Jurnalism  

Publicitate  

Media Digitală  

 
b) în limba engleză 

Facultatea  Program de studii  

Facultatea de Economie 
și de Administrare a 
Afacerilor 

Finanțe bănci  

Facultatea de 
Matematică și 
Informatică 

Informatică  

 
c) în limba franceză 

 

Facultatea Program de studii 

Facultatea de Economie și 
de Administrare a 
Afacerilor 

Management 
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d) în limba germană 

 

Facultatea Program de studii 

Facultatea de Economie și 
de Administrare a 
Afacerilor 

Contabilitate şi informatică de gestiune  

Facultatea de Muzică și 
Teatru 

Artele spectacolului, Actorie 

 

Masterat: 

a) în limba română 
 

Universitatea organizează cursuri pentru învățarea limbii române. 
 

Facultatea Program de studii 

Facultatea de Arte și 
Design 

Pictură – surse şi resurse ale imaginii  

Grafică publicitară şi de carte 

Ceramică și Sculptură 

Foto video 

Design interior și de produs 

Design grafic - comunicare vizuală 

Design textil - design vestimentar 

Patrimoniu, restaurare și curatoriat în Artele Vizuale 

Facultatea de Chimie, 
Biologie, Geografie 

Biologia dezvoltării și influența factorilor exogeni asupra 
organismelor 

Chimie criminalistică 

Chimie clinică și de laborator sanitar 

Planificarea și dezvoltarea durabilă a teritoriului  

Dezvoltare și amenajare turistică  

Geographic Information Systems 

Masterat didactic în Biologie 

Masterat didactic în Chimie 

Masterat didactic în Geografie 

Facultatea de Drept 

Carieră judiciară 

Dreptul afacerilor 

Științe penale 
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Dreptul Uniunii Europene  

Contenciosul administrativ și fiscal 

Facultatea de Economie și 
de Administrare a 

Afacerilor 

Auditul și managementul financiar al fondurilor europene 

Audit financiar-contabil 

Expertiză contabilă și evaluarea afacerilor 

Administrarea afacerilor în turism şi industria ospitalităţii 

Studii europene și economia integrării 

Finanţe şi strategii financiare ale companiilor 

Fiscalitate şi consultanţă fiscală 

Pieţe financiare, bănci şi asigurări 

Finanțe internaționale corporatiste 

Sisteme informaționale pentru afaceri 

Administrarea organizaţiilor de afaceri 

Diagnostic, evaluare şi consultanţă în afaceri 

Managementul resurselor umane 

Managementul strategic al organizaţiilor. Dezvoltarea 
spaţiului de afaceri 

Antreprenoriat global, economie și management 

Marketing și managementul vânzarilor 

Publicitate și promovarea vânzărilor 

Marketing strategic și marketing digital 

Management și integrare europeană 

Fcaultatea de Educație 
Fizică și Sport 

Educaţie Fizică şi Sportivă 

Fitness şi performanţă motrică 

Managementul activităţilor şi organizaţiilor de educaţie 
fizică şi sportive 

Kinetoterapia în patologia ortopedico-traumatică 

Kinetoprofilaxie şi recuperare fizică 

Masterat didactic în Educație fizică și sport 

Facultatea de Fizică 

Astrofizică, particule elementare și fizică computațională 

Fizică aplicată în medicină 

Fizica și tehnologia materialelor avansate 

Masterat didactic în Fizică 

Facultatea de Litere, 
Istorie și Teologie 

Literaturã și culturã - Contexte românești, contexte 
europene 

Teoria și practica traducerii (engleză, franceză) 

Tendințe actuale în studiul limbii române 

Germana în context european - Studii interdisciplinare și 
multiculturale 
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Studii americane 

Studii romanice: culturale și lingvistice (latinã, francezã, 
italianã, spaniolã) 

Istorie conceptuală românească în context european 

Religie, culturã, societate 

Facultatea de Matematică 
și Informatică 

Inteligență artificială și calcul distribuit 

Inginerie Software 

Bioinformatică 

Big Data, Data Science, Analytics and Technologies 

Securitate cibernetică 

Modelare analitică și geometrică a sistemelor 

Matematici financiare 

Facultatea de Muzică și 
Teatru 

Stilistica interpretării muzicale 

Artele spectacolului de teatru 

Facultatea de Sociologie și 
Psihologie 

Management şi supervizare în bunăstarea copilului şi a 
familiei 

Psihologia muncii, psihologie organizaţională şi a 
transporturilor 

Psihologie clinică şi psihoterapie 

Economie socială 

Managementul resurselor umane în administrarea 
organizaţiilor 

Management educațional și dezvoltare curriculară 

Consiliere și integrare educațională 

Facultatea de Ştiinţe 
Politice, Filosofie şi Ştiinţe 

ale Comunicării 

Politici publice și advocacy 

Studii de Securitate Globală 

International Development and Management of Global 
Affairs 

Consiliere și consultanță filosofică 

Comunicare și mediere în conflictele sociale 

Mass-media și relații publice. Tehnici de redactare și de 
comunicare 

b) în limba engleză 
 

Facultatea Program de studii 

Facultatea de Economie și de 
Administrare a Afacerilor 

Administrarea organizațiilor de afaceri  

Universitatea de Vest din Timișoara poate suplimenta bursa cu o sumă de până la 

500 lei/lună. 


