
 

Bursele sunt oferite de 
Ministerul Educației din România, în 
parteneriat cu următoarele 
universități: 

 Universitatea din București

 Universitatea Politehnica din București

 Școala Națională de Studii Politice și 

Administrative

 Academia de Studii Economice din Bucureșt

 Universitatea Tehnică de Construcții 

București

 Universitatea de Medicină și Farmacie "Caro 

Davila" din București

 Universitatea Transilvania din Brașov

 Universitatea ”Babeș-Bolyai”din Cluj-Napoc

 Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu 

Haţieganu" din Cluj-Napoca

 Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaș

 Universitatea de Medicină și Farmacie 

"Grigore T. Popa" Iași

 Universitatea ”Ștefan cel Mare” din 

Suceava

 Universitatea de Vest din Timișoara

BURSELE INCLUD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

   

 Taxe de școlarizare 

 Cazare în căminele studențești 

 Subvenții pentru transport intern 

 Bursă lunară 

 Asistență medicală în caz de urgențe 

 

Studenții pot alege programe de licență/ 
masterat sau doctorat, predate în limba 
română sau într-o limbă de circulație 
internațională (majoritatea în engleză sau 
franceză), în cadrul a 13 universități. 
Pentru studiile în limba română, este 
necesară parcurgerea unui an pregătitor 

pentru învățarea limbii române. 

 

100 de burse 
pentru tinerii din Belarus 

care susțin libertatea 
academică 
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DESPRE ROMÂNIA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Situată la punctul 
de întâlnire al 
Europei Centrale, 
de Sud-Est și de 
Est, România are o 
populație          de 

aprox. 19.6 mn și 
granițe cu 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR 
ROMÂNESC 

Sistemul de învățământ românesc se 
bazează pe   tradiții   europene puternice 
și oferă un mediu cultural și lingvistic 
bogat. 

 

Majoritatea programelor de licență în 
România durează 3 
ani. În domenii 
tehnice, medicină sau 

arhitectură, 
programele de licență 

necesită mai mulți ani pentru finalizare. 

Programele de masterat sunt finalizate în 
2 ani. Programele de master sunt o 
condiție prealabilă pentru admiterea la 
programele de doctorat. 

 

Programele de doctorat necesită 3 ani 
pentru finalizare. În condiții speciale, 
durata studiului poate fi prelungită cu 1 
sau 2 ani. 

Sistemul european de transfer și 
acumulare a creditelor (ECTS) este 
obligatoriu în universitățile din România. 

MOBILITĂȚI INTERNAȚIONALE 

Instituțiile de învățământ superior din 
România fac parte din diferite rețele 
universitare și alianțe atât la nivel 
european cât și internațional. 

 

De asemenea, universitățile românești 
sunt active în cadrul programului 
Erasmus+. Studenții înscriși în cadrul 
acestora sunt eligibili pentru programul 
Erasmus + și pot studia timp de unul sau 
două semestre la mai multe universități 
din Spațiul European de Învățământ 
Superior. 

 

  

 

 
RECUNOAȘTEREA 
INTERNAȚIONALĂ A 
DIPLOMELOR 

Diplomele românești beneficiază de o 
recunoaștere largă în întreaga lume. 
România a semnat Convenția privind 
recunoașterea calificărilor privind 
învățământul superior în regiunea 

Bulgaria, Ucraina, Ungaria, Serbia și Moldova. 
România are litoral cu Marea Neagră, iar fluviul 
Dunărea, al doilea cel mai lung fluviu din 
Europa, se termină în Delta Dunării, în sud-estul 
României. 

Pentru fiecare an de studiu, studentul 
primește 60 de credite ECTS, în medie 30 
de credite ECTS pe semestru. Programele 
de licență presupun de la 180 la 240 
credite ECTS, iar programele de masterat 
de la 90 la 120 credite ECTS. 

europeană (Lisabona 1997) . 
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CRITERII DE ELIGIBILITATE 

Pentru a fi eligibili, tinerii trebuie să 

îndeplinească următoarele criterii: 

 
 să fie cetățeni ai Belarusului, 

 să fi terminat liceul și/ sau ciclul de 

licență/master în Belarus, SAU 

 să fie student înscris într-o instituție de 

învățământ superior din Belarus, SAU 

 să fie în situația particulară a tinerilor care 

au fost exmatriculați de la o universitate sau 

care se confruntă cu persecuții ca urmare a 

activității lor politice și a susținerii libertății 

academice 

 să poată îndeplini condițiile pentru 

obținerea vizei românești/ a permisului de 

ședere în România. 

 
 
 
 
 
 
 

 

PROCEDURA DE SELECȚIE 

Candidații eligibili sunt selectați 

pentru o bursă pe baza 

următoarelor criterii: 

 
 Excelență academică și potențial în 

domeniul de studiu ales, 

 Calitatea și relevanța scrisorii de 

motivație pentru program (conținut 

academic, abilități interculturale și 

de comunicare, motivație 

personală, activități pentru 

susținerea libertății academice), 

 Calitatea formularului depus pentru 

program (completare, acuratețe, 

coerență). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

MODUL DE APLICARE 

Se vor trimite următoarele documente, 

în format pdf, la adresa de e-mail: 

belarus21@edu.gov.ro, până la data de 

30 iunie 2021: 

• formular de cerere - a se vedea 

atașat/disponibil online, 

• copie pașaport (primele 2 

pagini)/copie act de identitate, 

• copie după certificatul de naștere și 

traducerea în limba engleză sau 

franceză, 

• copii ale diplomelor de bacalaureat, 

licență, master, după caz, sau 

echivalentul acestora, traduse în limba 

engleză sau franceză, 

• foi matricole traduse în engleză sau 

franceză sau cel puțin un act care să facă 

dovada statutului de student 

(carnet/legitimație de student), 

• certificat medical, 

• scrisoare de intenție, care să explice 

motivele pentru care se solicită bursa și 

de asemenea situația particulară a 

solicitantului în cazul în care a fost 

exmatriculat de la o universitate sau a 

fost persecutat ca urmare a activității 

politice și a susținerii libertății 

academice. 
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REZULTATE 

 Rezultatele sunt comunicate prin e-mail 

până la 30 iulie 2021.

 Candidații sunt rugați să-și confirme locul 

până pe 16 august 2021.

INFORMAȚII DESPRE VIZĂ 

 Candidații acceptați sunt rugați să 

demareze procesul de solicitare a vizei 

imediat după primirea scrisorii de 

acceptare.

 Pentru a obține viza de ședere în 

România, vă rugăm să consultați site-ul 

http://eviza.mae.ro/

 

 

 
 
 

 
Calendarul burselor 

CONTACT 

 Mai multe informații pot fi solicitate la 

adresa de email belarus21@edu.gov.ro.

 Toate mesajele vor fi trimise în limba 

engleză.
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30 
 

 
 iunie 
2021 

aplicații 
pe email 

30 
iulie 
2021 

comunicarea 
rezultatelor 

30 
septembrie 

2021 

înmatricularea în 
universități 

http://eviza.mae.ro/
mailto:belarus21@edu.gov.ro

