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OBŢINEREA UNEI BURSE DAAD 

Documente necesare: Listă de verificare pentru solicitanţi 

Bursă de cercetare pentru doctoranzi şi tineri cercetători 

Bursă pentru candidaţi din domeniul medical 

 

Indicaţie: Aveţi nevoie de trei dosare complete – primul cu aşa-zisele acte originale şi alte două 

dosare, conținând copii simple ale actelor din primul dosar. 

1. Formular pentru obţinerea unei burse 

Formularul de cerere on-line (http://www.daad.ro) scos la imprimantă (după ce a fost 
expediat). 

 Indicaţie: Fiecare dintre cele trei exemplare trebuie semnat în original şi pe fiecare 
se va lipi câte o poză de paşaport originală. 

2. Curriculum vitae 

Un CV complet (format tabelar), din care să reiasă toate etapele formării Dvs. 
(inclusiv eventualele stagii de practică şi/sau publicaţii) în germană sau engleză. 

3. Proiect de cercetare 

Expunere detaliată a proiectului de cercetare (descrierea proiectului, metodologie, 
bibliografie). În cazul bursei de cercetare pentru domeniul medical (specializare în 
domeniul clinic) acest proiect se înlocuieşte cu o scrisoare de intenţie detaliată, în 
germană sau engleză. 

4. Un plan de lucru 

Un plan de lucru detaliat pentru toata durata bursei, în germană sau engleză. 

5. Scrisoare de recomandare 

O scrisoare de recomandare în limba germană sau engleză sau franceză de la un 
cadru universitar de specialitate din România cu semnătură şi ştampilă în plic închis. 
Vă rugăm să folosiţi formularul intitulat „Empfehlungsschreiben/ Recommendation 
letter“ de la adresa: 
(http://www.daad.de/miniwebs/icbukarest/ro/17084/index.html) 

Pentru studii doctorale integrale în Germania mai aveţi nevoie de a doua scrisoare 
de recomandare de la un cadru universitar din România. 

6. Documente care atestă nivelul de studii (atât în limba română cât şi traduse) 

 Vă rugăm să aveţi în vedere: Traducerile şi copiile legalizate nu sunt necesare 
decât în primul dosar, cel aşa-zis original. În dosarele 2 şi 3 sunt suficiente copii 
simple dupa traducerea legalizată, respectiv copii simple după copiile legalizate.  
 
O traducere legalizată în limba germană sau engleză sau franceză după 
următoarele documente: 

 Diplomă de Master / Studii Aprofundate / PhD (dacă există) 

 Diplomă de Licenţa / Bachelor (dacă există) 

 Foaie matricolă / situaţie şcolară (pentru anii universitari absolviţi, completată la zi) 

 Diplomă de absolvire a liceului (Bacalaureat) 
  

 

http://www.daad.ro/en/aplic
http://www.daad.de/miniwebs/icbukarest/ro/17084/index.html
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  O copie legalizată în limba română după următoarele documente: 
 

 Diplomă de Master / Studii Aprofundate / PhD (dacă există) 

 Diplomă de Licenţă / Bachelor (dacă există) 

 Foaie matricolă / situaţie şcolară (pentru anii universitari absolviţi, completată la zi) 





 Diplomă de absolvire a liceului (Bacalaureat) 

7. Accept de îndrumare / dovada contactelor existente 

Dovada existenţei contactelor cu universitatea sau institutul de cercetare din 
Germania, respectiv acceptul de îndrumare din partea unui profesor din Germania. 
Din acceptul de îndrumare trebuie să reiasă că proiectul a fost discutat cu profesorul. 
Dacă stagiul de cercetare este realizat în limba engleză, atunci posibilitatea 
îndrumării în această limbă va trebui confirmată în scris de către profesorul din 
Germania. 

8. Atestat de limbă 

 Candidaţii care doresc o bursă de cercetare de scurtă durată (de până la şase 
luni) nu au nevoie de un certificat de limbă. 

 Germană: Atestatul de limbă are menirea să informeze despre nivelul cunoştinţelor 
de limbă germană (acest lucru este valabil şi pentru germanişti) 

Acceptăm următoarele atestate de limbă - ajunge una dintre variante: 

  Test onDaF (nu mai vechi de 12 luni; gratuit pentru candidaţii care susțin testul cu 
un lector DAAD ) 

  DSD - Diplomă de limbă KMK nivel II (copie simplă) 

  Abitur – Clasa specială (copie simplă) 

  TestDaF sau DSH sau PNDS sau PWD (copie simplă) 

 Certificatele standardizate ale Institutului Goethe (B2; C1; C2; ZMP; ZOP) 

 Engleză: Candidații care vor urma un stagiu în limba engleză depun la dosar 
atestate de limbă în conformitate cu exigențele universității gazdă din Germania. 

 Acceptăm următoarele atestate (ajunge una din variante) pentru procesul de 
candidatură la bursele DAAD:  

  TOEFL sau IELTS sau Cambridge (copie simplă) 

 Atestat emis de unu centru de limbă din cadrul unei universități din România 
(copie simplă) 

 

Observaţii importante: 

Vă rugăm sa faceţi toate copiile numai pe faţă (nu faţă-verso) şi numai în format A4! 

Vă rugăm să nu folosiţi folii protectoare, elastice, agrafe şi să nu găuriţi foile! Excepție: 
documentele legalizate pot rămâne capsate. 

Vă rugăm să aranjaţi documentele în ordinea în care sunt trecute pe această listă. 

La sfârşit veţi dispune de trei dosare identice, care se vor depune într-un singur plic la 
Ambasada Germaniei din Bucureşti. 

 

Informaţii suplimentare pentru candidaţii din domeniul medical: 

Pentru candidaţii din domeniul medical: Vă rugăm să aveţi în vedere „Informațiile 
suplimentare pentru candidaţii din domeniul medical“ pe care le puteţi obţine de la Centrul de 
Informare DAAD (București) sau de la adresa: http://www.daad.de/extrainfo . 
 

http://www.ondaf.de/
http://www.testdaf.de/
http://www.daad.de/extrainfo

