Documente pentru dosarul de aplicație: Checklist pentru elevii din școlile DSA, DSD și
FIT
Burse pentru absolvenți străini din cadrul școlilor care oferă Bacalaureatul German,
“Sprachdiplom“ și a școlilor “FIT”
1.

□

Formularul de aplicaţie online

Candidații la acest program își pot depune dosarele în Portalul DAAD, începând cu data de
01.12.2015. Pentru a vă înregistra în Portalul DAAD, accesați următorul Link:
https://portal.daad.de/sap/bc/bsp/sap/z_set_cookie/setcookie.htm?fund_ar=stv&id=57266064

2.

□

Curriculum vitae complet, format tabelar, în limba germană (care să cuprindă inclusiv eventuale stagii
de practică, activităţi de voluntariat etc.)

3.

□

Curriculum vitae (CV)

Scrisoare de intenţie

Un eseu (maxim 1000 cuvinte) în care candidatul îşi prezintă biografia, relatează experienţele sale
marcante şi numeşte motivele pentru care doreşte să studieze în Germania, referindu-se la alegerea
specializării, la alegerea universităţii, la perspectivele profesionale etc. Candidații pentru domeniile
științe juridice / drept trebuie să motiveze în plus de ce au optat pentru un studiu, a cărui absolvire
prin examenul de stat permite practicarea profesiei juridice în principiu în Germania și ce alte
obiective profesionale (ca de pildă activitatea în organizații internaționale) sunt urmărite prin acest
studiu.

4.

Scrisori de recomandare

Scrisori de recomandare din partea a două cadre didactice de specialitate, care au o legătură cu
programul de studiu ales de candidat (de exemplu, pentru medicină – recomandare din partea
profesorului de biologie și chimie ) și care oferă informații relevante despre performanțele și
personalitatea candidatului. Ambele recomandări trebuie semnate de către profesor și trimise de
către profesorii responsabili la Referatul ST41 al centralei DAAD din Bonn. În cazul în care
profesorul de specialitate completează formularul în limba română, acesta trebuie însoțit de o
traducere autorizată.

□

Download formular-tip scrisoare de recomandare: deutsch ; română
Scrisoare de recomandare 1

□

Scrisoare de recomandare 2

5.

□

Evaluare

Evaluare a directorului şcolii în legătură cu oportunitatea acordării bursei, având în vedere
parcursul de până acum al candidatului și personalitatea acestuia. Evaluarea trebuie să conțină o
estimare privind nota de la bacalaureat a candidatului. Dacă documentul este redactat în limba
română, acesta trebuie însoțit de o traducere autorizată.

14.12.2015

6.

Diplome şi adeverinţe

□

Copie legalizată de către școală a foii matricole în limba română, pentru clasele 10 și 11.

□

Traducerea în germană a foii matricole, legalizată, pentru clasele 10 și 11.

□

În cazul claselor speciale (DSA): „Zwischenzeugnis”.

7.

□

Rezumat cu informații obținute de pe internet referitoare la facultatea aleasă (condiţii de admitere,
durata studiului, limba de predare, materii predate etc.). Vă rugăm, nu mai mult de 4 pagini!

8.

□

Stagii de practică / voluntariat

Atestate privind eventuale stagii de practică, activități de voluntariat etc.

9.

□

Prezentare generală a facultăţii alese

DSD și diploma de bacalaureat

Aceste documente trebuie trimise până la mijlocul lunii iulie 2015. Promovarea cu succes a
bacalaureatului și a DSD II sunt premise pentru intrarea în vigoare a bursei.

10.

□

Declarație cu privire la cetățenie.
Download formular tip.

Informaţii importante
Dosarul de candidatură se depune online, în Portalul DAAD. Dosare în format fizic (print) nu mai sunt solicitate!
Excepție: cele două scrisori de recomandare, redactate de profesori de specialitate.
Adresa de trimitere a celor două scrisori de recomandare:
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)
Referat ST 41
Kennedyallee 50
53175 Bonn
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Info & Download: http://www.daad.ro

