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ÎNTREBĂRI FRECVENTE DESPRE OBȚINEREA BURSELOR ALOCATE ROMÂNILOR DE 

PRETUTINDENI 

ÎN SISTEMUL DE ÎNVAȚĂMÂNT DE STAT DIN ROMÂNIA  

 

 

III. BURSE PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 

1. Care sunt candidații eligibili pentru a urma studii universitare de masterat?  
 
Românii de pretutindeni care au absolvit programe de studii de licență acreditate sunt eligibili 
pentru înscriere la concursul de admitere la studii universitare de masterat. 
 

2. Ce documente trebuie să conțină dosarul de candidatură la studii în instituții de învățământ 

superior de stat? 

Fiecare instituție de învățământ superior solicită o listă de documente care trebuie transmise 
în vederea înscrierii la concursul de admitere. Vă rugăm să contactați 
universitatea/universitățile aleasă/alese cu privire la conținutul dosarului de candidatură.  

 
3. Care este procedura de selecție pentru acordarea burselor? 
 

Selecția candidaților se va realiza de instituțiile de învățământ superior, conform 
metodologiilor proprii de admitere. Vă rugăm să contactați universitatea/universitățile cu 
privire la termenele-limită și la condițiile de admitere. 

 

 

IV. BURSE PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

1. Care sunt candidații eligibili pentru a urma studii universitare de doctorat?  
 

Sunt eligibili pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat 
absolvenții cu diplomă de licență de lungă durată (anterior Procesului Bologna), respectiv 
absolvenții de studiii unviersitare de master obținută în România, Republica Moldova sau alte 
state UE sau terțe UE, care au absolvit programe de studii de master acreditate.  

 
2. Ce documente trebuie să conțină dosarul de candidatură la studii în instituții de învățământ 

superior de stat? 

Fiecare instituție de învățământ superior solicită o listă de documente care trebuie transmise 
în vederea înscrierii la concursul de admitere. Vă rugăm să contactați 
universitatea/universitățile aleasă/alese cu privire la conținutul dosarului de candidatură. 

 
3. Care este procedura de selecție pentru acordarea burselor? 
 

Selecția candidaților se va realiza de instituțiile de învățământ superior, conform 
metodologiilor proprii de admitere. Vă rugăm să contactați universitatea/universitățile cu 
privire la termenele-limită și la condițiile de admitere. 

 


