Programul anual de burse oferite de statul român, prin Ministerul Afacerilor Externe,
cetățenilor străini, pe baza Hotărârii Guvernului nr. 288/1993, privind școlarizarea în
România a cetățenilor din alte țări
INFORMAȚII DESPRE PROGRAM

1. Condițiile generale de atribuire a burselor
Bursele pentru studii în instituțiile de învățământ superior acreditate din România se acordă prin
concurs de dosare organizat pe baza reglementărilor în vigoare, de către Ministerul Afacerilor Externe
(MAE) şi Ministerul Educației și Cercetării (MEC).
Cui se adresează ?
Cetățenilor străini care provin din toate statele non-UE, cu următoarele excepții de persoane care
nu sunt eligibile în cadrul acestui program:
 cetățeni de origine română sau care fac parte din comunitățile istorice românești din proximitatea
României;
 cetățeni care au solicitat sau dobândit o formă de protecție în România;
 apatrizi a căror ședere pe teritoriul României este oficial recunoscută conform legii;
 membri ai corpului diplomatic și consular acreditat la București sau membri de familie ai corpului
diplomatic și consular acreditat în România; membri ai personalului administrativ și tehnic al
misiunilor diplomatice și oficiilor consulare acreditate la București;
 membri ai personalului organizațiilor internaționale cu reprezentanță în România sau membri de
familie ai personalului organizațiilor internaționale cu reprezentanță în România;
 cetățeni care au mai beneficiat de bursă din partea statului român pentru același ciclu de studii.
Cine se califică ?
Pentru a fi eligibil, solicitantul bursei trebuie:
 să prezinte un dosar complet (v. infra, pct. 4);
 actele de studii prezente la dosar să fie emise de instituții de învățământ acreditate / recunoscute
în țara în care au fost emise;
 să respecte metodologia de depunere a dosarului (v. infra, pct. 2);
 să respecte calendarul de înscriere (v. infra, pct. 3).
Ce nivel de studiu acoperă bursa ?
Solicitantul bursei poate opta pentru oricare din următoarele trei cicluri de studiu în instituțiile de
învățământ superior acreditate din România:
a) licență: programele de studii universitare de licență se adresează absolvenților de studii liceale
sau ai unor studii preuniversitare la finalul cărora au obținut o diplomă de bacalaureat sau
echivalentă, precum şi candidaților care solicită continuarea studiilor universitare de licență în
România. Programul complet se derulează pe o perioadă de 3 - 6 ani, în funcție de specializarea
urmată şi se încheie cu susținerea unui examen de licență;
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b) masterat: programele de studii universitare de master se adresează absolvenților de studii
universitare de licență, se derulează pe o perioadă de 1 an, 1,5 ani sau 2 ani şi se încheie cu
susținerea examenului de disertație;
c) doctorat: programele de studii universitare de doctorat se adresează absolvenților studiilor
universitare de masterat sau echivalente și se derulează pe o perioadă de 3 - 5 ani, în funcție de
profilul facultății alese şi se încheie cu susținerea unei teze de doctorat.
Care este limba de studiu ?
În scopul promovării limbii şi culturii române, beneficiarii burselor acordate de statul român pentru
studiile de licență și masterat studiază doar în limba română. Excepție fac bursierii la doctorat,
care pot opta pentru studii în limba română sau într-o limbă străină fixată de școala doctorală.
Pentru candidații care nu cunosc limba română, se acordă un an pregătitor pentru studiul limbii
române, anterior studiilor universitare propriu-zise, excepție făcând bursierii doctoranzi care au optat
pentru forma de învățământ într-o limbă străină fixată de școala doctorală.
Sunt exceptate de la înscrierea la anul pregătitor de limba română următoarele categorii de persoane:
a. care prezintă acte de studii românești (diplome sau certificate) sau acte de studii, situații
școlare atestând cel puțin patru ani consecutivi de studii urmate în limba română într-o unitate
/ instituție de învățământ din sistemul național din România;
b. cele care, în vederea înscrierii în învățământul universitar, promovează testul de limba
română, organizat potrivit reglementărilor în vigoare;
c. cele care, în vederea înscrierii în învățământul universitar, prezintă atestate de competență
lingvistică pentru limba română, nivelul minim B1, eliberate potrivit reglementărilor în
vigoare.
2. Cum pot fi depuse dosarele de candidatură ?
Dosarele de candidatură se transmit de către candidați, în format electronic sau fizic (de preferință în
format electronic), doar prin intermediul misiunilor diplomatice ale României.
Cu titlu de excepție, dosarele de candidatură pot fi transmise de către candidați, în format electronic
sau fizic (de preferință în format electronic), și prin intermediul misiunii diplomatice a statului de
cetățenie acreditată la București, dacă misiunea diplomatică în cauză acceptă acest lucru (o adresă de
email dedicată va fi pusă la dispoziția misiunilor străine acreditate în România în acest scop).
În măsura în care misiunea diplomatică refuză preluarea dosarului de candidatură în scopul
transmiterii sale la MAE, dosarul trebuie să fie depus conform procedurii descrise în paragraful 1.
RESPINS: Dosarele depuse direct la birourile de registratură ale Ministerului Afacerilor Externe sau
Ministerului Educației și Cercetării, sau la adresele electronice ale angajaților MAE /
compartimentelor din Centrala MAE nu vor fi luate în considerare.
3. Calendarul de înscriere
Perioada de înscriere începe în fiecare an la 15 noiembrie pentru sesiunea universitară din anul
următor. Data limită de depunere a dosarelor este 30 aprilie, anul următor. Candidatul are obligația
de a se interesa asupra calendarului și condițiilor de înscriere pe lângă misiunea diplomatică unde
dorește să depună dosarul, sau pe site-ul MAE.
NEELIGIBIL: Dosarele de candidatură depuse după data limită nu vor fi luate în considerare.
4. Documentele necesare pentru completarea dosarului
Dosarul de candidatură pentru procesul de selecție a burselor trebuie să cuprindă următoarele
documente:
2

4.1. Formularul unic MAE/MEC de cerere pentru o bursă de studii în România și cerere de eliberare
a scrisorii de acceptare la studii, completat integral (ANEXA 1).
Este obligatoriu ca informațiile trecute în formular să fie exacte.
În vederea facilitării opțiunii candidaților, lista completă a instituțiilor de învățământ superior
acreditat din România poate fi accesată la link-ul https://www.edu.ro/institutii-invatamantsuperior. Atragem atenția că nu se acordă burse în domeniile medicină, medicină dentară
și farmacie.
4.2. Copii simple ale diplomelor de studii obținute (diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia,
plus diplome de licență, masterat, doctorat, dacă este cazul) şi traducerea autorizată a acestora în
una dintre limbile engleză, franceză sau română, dacă este cazul.
4.3. Copii simple ale foilor matricole / suplimentelor la diplomă aferente studiilor absolvite şi
traducerea autorizată a acestora în una dintre limbile engleză, franceză sau română, dacă este
cazul.
4.4. Copie simplă a certificatului de naștere (sau a actului echivalent) şi traducerea autorizată în una
dintre limbile engleză, franceză sau română, dacă este cazul.
4.5. Copie simplă după primele trei pagini ale pașaportului.
4.6. Curriculum Vitae, completat în limba engleză sau franceză în formatul din ANEXA 2, iar pentru
ciclul doctorat și o scrisoare de intenție din partea solicitantului, în limba engleză, franceză sau
română.
Dosarele vor include și următoarele documente (doar pentru candidații care se încadrează în categoria
specifică menționată pentru fiecare document):
o

Copie simplă după dovada schimbării numelui (dacă este cazul) și traducerea autorizată în una
dintre limbile engleză, franceză sau română, dacă este cazul.

o

Copie simplă după adeverința care atestă promovarea examenului de bacalaureat, licență sau
master, după caz, pentru absolvenții care nu dețin încă diploma în cauză și traducerea autorizată
în una dintre limbile engleză, franceză sau română, dacă este cazul.

o

Copie simplă după adeverința care atestă că persoana care se află în anul terminal urmează să-și
susțină examenul de absolvire la sfârșitul anului școlar / universitar și traducerea autorizată în
una dintre limbile engleză, franceză sau română, dacă este cazul.

o

Copie simplă după foaia matricolă care atestă parcursul școlar / universitar al persoanei aflate în
anul terminal, până la momentul depunerii dosarului de candidatură, și traducerea autorizată în
una dintre limbile engleză, franceză sau română, dacă este cazul.

o

Copie simplă după certificatul de absolvire a anului pregătitor de limba română sau atestatul de
competență lingvistică, dacă este cazul.

o

Copie simplă după declarația notarială privind acordul parental în cazul candidaților care nu au
împlinit 18 ani până la data începerii cursurilor și traducerea autorizată în una dintre limbile
engleză, franceză sau română, dacă este cazul.
5. Anunțarea rezultatelor și formalități pentru candidații admiși

Rezultatele procesului de selecție a burselor vor fi anunțate, în fiecare an, la 15 iulie, fiecărei misiuni
diplomatice care a transmis Ministerului Afacerilor Externe dosare de candidatură.


Pentru studenții admiși, Ministerul Educației și Cercetării va elibera „scrisoarea de acceptare la
studii în România”, în care se vor menționa obligativitatea (acolo unde este cazul) efectuării unui
an pregătitor de limba română şi instituția / instituțiile de învățământ superior la care se vor
efectua studiile.

3



„Scrisoarea de acceptare la studii în România” va fi transmisă de Ministerul Afacerilor Externe
solicitantului prin intermediul misiunii diplomatice la care a fost depus dosarul, pe baza cererii
personale depuse la dosar.



”Scrisoarea de acceptare la studii în România” este necesară pentru obținerea vizei de lungă
ședere şi înscrierea la facultate.



În cazul în care candidatul nu menționează în formularul unic MAE/MEC (ANEXA 1) decât o
opțiune pentru înscrierea la studii şi solicitarea sa nu poate fi onorată de universitatea specificată,
Ministerul Educației și Cercetării își rezervă dreptul de a propune candidatului o altă repartizare
în același profil, conform disponibilităților instituțiilor de învățământ superior din România.
La primirea scrisorii de acceptare la studii cu noua repartiție, candidatul este liber să accepte
bursa sau să renunțe la ea (putându-se reorienta pentru continuarea studiilor în România pe cont
propriu valutar, adică cu plata taxelor școlare în valută).



După ce primește scrisoarea de acceptare, bursierul va transmite misiunii diplomatice a României
la care a depus dosarul, în termenul indicat de aceasta, un răspuns privind acceptarea / refuzul
bursei, iar în cazul acceptării, va solicita viza de lungă ședere de studii. Bursierii care au depus
dosarele prin intermediul misiunilor diplomatice străine acreditate la București și care au fost
acceptați vor fi contactați de către MAE în vederea transmiterii unui răspuns privind acceptarea
/ refuzul bursei, urmând ca, în caz de acceptare, să parcurgă procedura de obținere a vizei de
lungă ședere de studii.
6. Drepturi și obligații ale bursierilor
6.1. Beneficiarilor burselor li se asigură următoarele facilități:

a) scutirea de la plata taxelor de înscriere, de procesare a dosarului, pentru testarea competențelor
lingvistice de limbă română, de susținere a concursului de admitere la doctorat și a probelor
specifice de aptitudini;
b) finanțarea cheltuielilor de școlarizare pentru anul pregătitor de limba română;
c) finanțarea cheltuielilor de școlarizare pentru studiile propriu-zise, dar nu mai mult de durata unui
ciclu universitar, corespunzătoare programului de studii urmat;
d) acordarea unei burse lunare, pentru studenții înmatriculați în anul pregătitor de limba română;
e) acordarea unei burse lunare, pentru studenții înmatriculați la studii de licență, master sau doctorat,
dar nu mai mult de durata unui ciclu universitar;
f) finanțarea cheltuielilor de cazare în căminele studențești, prin bugetul Ministerului Educației și
Cercetării, în limita subvenției alocate;
g) asistență medicală în caz de urgențe medico-chirurgicale și boli cu potențial endemo-epidemic,
în conformitate cu legislația internă în vigoare;
h) transportul local în comun, de suprafață, naval și subteran, precum și transportul intern auto,
feroviar și naval, în aceleași condiții ca cele oferite studenților români, conform prevederilor
legale.
Aceste facilități se acordă pe toată perioada studiilor, după cum urmează:


pentru studenții înmatriculați în anul pregătitor de limba română, pe durata desfășurării acestuia;



pentru studenții înmatriculați la studii de licență și master, pe parcursul anului universitar și în
vacanțele legale, dar nu se acordă pe perioada vacanței de vară. În cazul în care studenții sunt
reținuți la facultate pe timpul vacanței de vară pentru activități curriculare sau în cazul în care
există prevederi legale specifice, drepturile se mențin și pe perioada vacanței de vară;



pentru doctoranzii înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, pe toată durata anului
calendaristic;
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încă 30 de zile după finalizarea studiilor universitare cu durata de cel puțin 1 an.
6.2. Cetățenii străini au următoarele obligații:

a) să respecte Constituția României și legile statului român;
b) să respecte regulamentul intern al instituției de învățământ în care își desfășoară activitatea;
c) să respecte prevederile prezentei metodologii;
d) să prezinte la momentul înscrierii la universitatea la care au fost acceptați un certificat medical

care să ateste că persoana care se înscrie la studii este aptă pentru studii și nu are boli contagioase,
și traducerea autorizată în una dintre limbile engleză, franceză sau română, dacă este cazul.
7. Alte elemente privind calendarul programului
În cazul în care una din datele cuprinse în calendarul fixat este într-o zi de sărbătoare legală în care
nu se lucrează, conform Codului muncii, aceasta se reportează pentru prima zi lucrătoare următoare.
Această regulă este valabilă pentru toate datele calendaristice menționate în prezentul document.
8. Alte informații despre condițiile oferite de bursă
În România, anul academic începe, de regulă, la data de 1 octombrie. Universitățile stabilesc propriul
calendar, în conformitate cu principiul autonomiei universitare. De asemenea, universitățile
primitoare pot decide măsuri specifice în ceea ce privește procesul de predare și învățare, în
conformitate cu liniile directoare privind sănătatea publică. Autoritățile române pot impune cerințe
suplimentare de sănătate publică.
Bursa obținută, incluzând anul pregătitor acolo unde este cazul, constă în:


finanțarea cheltuielilor de școlarizare;



finanțarea cheltuielilor de cazare în căminele studențești, prin bugetul Ministerului
Educației și Cercetării, în limita subvenției alocate cu această destinație (cazarea va fi
asigurată în măsura locurilor disponibile);



acordarea unui ajutor financiar lunar, astfel: echivalentul în lei al sumei de 65 EURO,
pentru studenții la licență; echivalentul în lei al sumei de 75 EURO, pentru studenții la
masterat, specializare, perfecționare etc.; echivalentul în lei al sumei de 85 EURO, pentru
doctoranzi.

Bursele nu acoperă cheltuielile de transport internațional şi pe cele de transport intern pe traseul
punctul de trecere a frontierei României - universitate. În acest sens, candidații trebuie să fie pregătiți
pentru susținerea financiară personală a cheltuielilor suplimentare.
Studenții de la programul de an pregătitor de limba română, precum și cei din programele de studii
universitare de licență și master trebuie să obțină, la finalizarea anului universitar, numărul minim
de credite stabilit prin regulamentele universitare pentru promovarea în anii superiori. Drepturile ce
decurg din calitatea de bursier pot fi redobândite în anul de învățământ următor, după obținerea
numărului necesar de credite transferabile, cu condiția ca numărul anilor de bursă să nu depășească
durata ciclului academic. Pe perioada suspendării bursei și a finanțării cheltuielilor de școlarizare,
bursierii vor studia cu taxă în valută, în cuantumul stabilit în conformitate cu prevederile legale în
vigoare.
În perioada indicată de universitate, candidații admiși trebuie să se prezinte la Biroul Relații
Internaționale / Rectoratul universității la care au fost acceptați. Bursierii vor prezenta:


un dosar complet cu documentele originale din dosarul de candidatură; universitățile
primitoare pot solicita ca toate documentele de înscriere să fie însoțite de copii
autentificate şi de traduceri legalizate în limba română;



scrisoarea de acceptare la studii;
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pașaportul (original şi copie) cu viza valabilă, respectiv de lungă ședere pentru studii;



certificatul medical care să ateste că persoana care se înscrie la studii nu are boli
contagioase sau alte afecțiuni incompatibile cu studiile solicitate, precum și traducerea
autorizată în una dintre limbile engleză, franceză sau română, dacă este cazul;



alte documente solicitate de universități.
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