Burse de cercetare pentru doctoranzi şi tineri cercetători –
Burse de scurtă durată • DAAD

Prezentare generală


Bursele oferă doctoranzilor și tinerilor cercetători posibilitatea de a efectua un stagiu de cercetare
sau de perfecţionare în Germania. Oferta de finanțare se adresează diferitelor etape de calificare
sau trepte din carieră. Bursele încurajează schimbul de experiență între colegi și formarea de rețele
profesionale de specialitate.



Obiectivul principal al acestui program este sprijinirea proiectelor de cercetare din cadrul unui stagiu
de doctorat.

Cine poate aplica?


Îşi pot depune candidatura pentru o bursă DAAD doctoranzi sau tineri cercetători, cu rezultate foarte
bune, care la momentul începerii bursei şi-au încheiat un ciclu universitar cu o diplomă de master,
o diplomă echivalentă, în cazuri de excepţie şi cu o diplomă de bachelor sau care au obținut deja
titlul de doctor (Post-Docs)

Ce se finanțează?


Stagiu de cercetare sau perfecţionare în cadrul unei instituții de învățământ superior de stat/
acreditată de stat sau în cadrul unui institut de cercetare cu un statut similar din Germania. Proiectul
de cercetare trebuie realizat cu acordul unui îndrumător științific din Germania.

Durata bursei


1 până max. 6 luni. Durata finanțării este stabilită de o comisie de selecție în funcție de proiectul
de cercetare și planul de lucru propus.



Bursa nu poate fi prelungită.

Cuantumul bursei


Rată lunară de bursă în valoare de 1.000 Euro



Costurile legate de asigurarea medicală, de asigurarea în caz de accident și de asigurarea
individuală de răspundere civilă



Sprijin financiar pentru costurile de călătorie, cu excepţia cazului în care aceste cheltuieli sunt
suportate de către ţara de origine sau terţi.

Procesul de selecție


Selecţia se face de către comisii independente, formate din cadre didactice universitare de
specialitate.



Criterii centrale sunt:





un proiect de cercetare/ perfecționare convingător și bine structurat



rezultatele academice

În procesul de evaluare comisia ia în considerare și documente suplimentare, care atestă calificarea
candidatului sau alte angajamente extracurriculare.

Criterii de eligibilitate
Ce criterii trebuie să fie îndeplinite?


Ultima diplomă de finalizare a studiilor nu trebuie, de regulă, să fie mai veche de 6 ani, la momentul
termenului limită de depunere a dosarului. Candidații care dețin un titlu de doctor nu trebuie să fi
obținut acest titlu cu mai mult de 4 ani în urmă. În cazul doctoranzilor înscrierea la doctorat nu are
voie să fie mai veche de 3 ani



Candidaturile persoanelor care, la momentul termenului limită de depunere a dosarului, se află
de mai mult de 15 luni în Germania nu pot fi luate în considerare.

Varianta: 6.09.2016

Important:


Pentru candidaţii din domeniul medicină umană, veterinară și stomatologie există criterii
suplimentare de eligibilitate, informații pe care vă rugăm să le extrageți din documentul „Additional
information on DAAD Research Grants for applicants from medical fields“ de pe următorul link:
www.daad.de/extrainfo.

Cunoștințe de limbă:


Exigențele privind nivelul de limbă depind de proiectul și domeniul de specialitate ale candidatului.
În științele umaniste, sociale și cele juridice sunt așteptate, de regulă, cunoștințe cel puțin bune de
limbă germană. În științele naturii și cele inginerești precum și dacă în cadrul instituției-gazdă se
vorbește engleza pot fi acceptate și cunoștințe bune atestate de limbă engleză.

Procesul de aplicare


Procesul de aplicare se desfășoară on-line prin intermediul portalului DAAD. În plus trebuie să
trimiteți 1 exemplar din "Application summary" (PDF), generat la sfârșitul aplicației on-line de
către portal, precum și celelalte documente solicitate la adresa indicată pentru depunerea dosarului.



Vă rugăm să țineți cont de faptul că în baza de date cu burse rubrica "Submitting an application"
poate fi accesată numai până la termenul limită anunțat. După încheierea perioadei de aplicație
portalul va fi închis pentru acest program până la următoarea perioadă de aplicație.



Accesul la portalul DAAD se deschide cu aproximativ 6 săptămâni înaintea termenului limită de
depunere a dosarului.



Pentru a ajunge la aplicație, alegeți ca prim pas din baza de date cu burse www.funding-guide.de
programul de finanțare dorit. De acolo veți fi dirijați mai departe spre portal, accesând "Submitting
an application".

Acte necesare


Diplomele și foile matricole trebuie urcate în portal ca imagini scanate ale documentelor originale în
limba română. În același mod se va proceda și cu traducerile legalizate ale documentelor respective.
În condițiile unei eventuale acordări a bursei, centrala DAAD de la Bonn vă va solicita documentele
din portal și sub forma de documente fizice legalizate notarial!

1. Documente care trebuie încărcate în portalul DAAD:


Formular on-line de solicitare a bursei



Curriculum Vitae (format tabelar, max. 3 pagini)



Listă de publicații (max. 10 pagini), dacă există



Proiect de cercetare - Proposal (max.10 pagini): expunere detaliată a proiectului de cercetare,
formulată de către candidat în concordanță cu exigențele îndrumătorului științific, precum și stadiul
cercetării în domeniul de interes



Plan de lucru pentru stagiul de cercetare



Accept de îndrumare al cadrului didactic universitar din Germania, din care trebuie să reiasă explicit
că proiectul de cercetare a fost discutat și aprobat de îndrumător și că instituția-gazdă pune la
dispoziție un spațiu de lucru pentru candidat în perioada amintită



Diploma de finalizare a studiilor cu notele aferente. Diploma trebuie prezentată până cel târziu în
momentul începerii bursei, dacă ea nu a fost emisă până în momentul aplicării la bursă.



Alte documente relevante pentru aplicație (de ex. adeverință de la locul de muncă, adeverință privind
un stagiu de practică etc.)



Atestat de limbă germană – lectorii locali DAAD pot susține teste de limbă.



Atestat de limba engleză, în cazul în care programul de studiu ales este cu predare în limba engleză.



Adeverință de înmatriculare la doctorat, dacă se urmărește obținerea titlului de doctor în țara de
origine



Traduceri în limba germană sau engleză ale documentelor emise în limba țării de origine



Toate diplomele și suplimentele de diplomă (foile matricole) din ciclul universitar, incl. sistemul de
notare explicat
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2. Documente care trebuie trimise prin poștă:


"Application summary": versiunea printată a documentului PDF generat de portalul DAAD după
încheierea aplicației online; vă rugăm să trimiteți 1 exemplar la adresa indicată pentru depunerea
dosarului.



O scrisoare de recomandare actuală emisă de un cadru didactic universitar, care oferă informații
despre calificarea candidatului, într-un plic sigilat cu semnătura cadrului didactic universitar

Termen-limită


15. noiembrie pentru stagii care urmează să înceapă în perioada iunie și noiembrie a anului următor



1. mai pentru stagii care urmează să înceapă în perioada decembrie a aceluiași an și mai a anului
următor

Depunere aplicație
Ambasada Republicii Federale Germania
Kulturreferat / DAAD-Stipendien
Str. Cpt. Av. Gh. Demetriade nr. 6-8
RO-011849 București
www.bukarest.diplo.de

Important


Aplicația Dumneavoastră poate fi luată în considerare numai dacă cuprinde toate documentele, atât
în portal (a se vedea punctul 1), cât și în dosarul trimis prin poștă (a se vedea punctul 2).
Respectarea termenului limită este verificată în funcție de ștampila poștei.



Portalul DAAD se închide la ora 24.00 (CET) a ultimei zile din perioada de aplicație.



Dosarele incomplete sau nedepuse la termen nu pot fi luate în considerare. Candidații poartă
răspunderea ca aplicația lor să fie completă.



Dosarul de aplicație rămâne la DAAD. Datele candidaților sunt păstrate în conformitate cu Legea
Federală Privind Protecția Datelor, în măsura în care sunt necesare prelucrării aplicației.

Consultanţă
Centrul de Informare DAAD
Str. Buzești nr. 61, bl. A6, et.9, ap.59
011013 Bucureşti, România
Tel.: 021 310.15.40
E-mail: info@daad.ro
www.daad.ro
www.facebook.com/DAADRomania


Pentru informații suplimentare și consiliere personală puteți contacta și lectorul DAAD din cadrul
universității Dvs. sau din cel mai apropiat centru universitar (o listă a lectorilor DAAD poate fi
consultată pe www.daad.ro).

Informații suplimentare


Pagina web DAAD, secțiunea "PhD studies and research"



Pagina web "Research in Germany"



Pagina web "Research Explorer"

Vă rugăm să rețineți:


Pentru întrebări sau probleme tehnice, la care centrul de informare și consiliere local nu vă poate
ajuta, vă rugăm să contactați departamentul nostru tehnic la hotline: +49 (0228) 882-888 sau via email portal@daad.de deschis de luni până vineri între orele 9.00 - 12.00 și 14.00 - 16.00 (CET).



Vă rugăm să aveți în vedere aceste detalii atunci când vă planificați procesul de aplicare la bursă.
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