Programul DAAD/OSI
(Termenul limită de depunere a dosarelor: 31 octombrie 2012)
Descriere
DAAD în cooperare cu Fundația pentru o Societate Deschisă (OSF) desfășoară un
program comun de burse pentru absolvenții domeniilor științelor umane și sociale.
Bursele se acordă în comun de către DAAD și OSF pentru studii de master și doctorat la
universitățile germane. În cadrul programului DAAD/OSI se acordă două tipuri de burse,
și anume:
a) Cursuri de master cu o durată maximă de doi ani
b) Studii de doctorat, cu durata de trei ani
Beneficiile bursei
Rata bursei pentru studenții înscriși la programele de master constituie 750 € lunar,
pentru doctoranzi –1000 €. Costurile pentru cursurile de limbă germană, ce după caz, pot
fi necesare, vor fi preluate. Bursa mai cuprinde, pe lângă aceasta, anumite ajutoare
pentru asigurarea de sănătate în Germania. Pentru toți participanții vor fi acoperite
cheltuielile pentru transport și, în cazul în care sunt necesare și prevăzute, costurile
pentru cursurile de limbă. Doctoranzilor li se asigură, după al doilea an de studii, o
călătorie în țară pentru vizitarea familiei.
Premise
Pentru o bursă pot candida exclusiv persoanele care au domiciliul în Republica
Moldova. Corespunzător celor două opțiuni sus numite, acest program de burse este
orientat spre absolvenții ciclului de master sau licențiații unei facultăți cu o durată a
studiilor de cel puțin cinci ani. Pot candida persoanele interesate, din următoarele
domenii: științe politice, sociologie, relații internaționale, juridică, economie,
administrație publică, administrație educațională și filosofie.
Candidaților pentru o bursă de tip a) le stau la dispoziție mai multe programe de master.
O listă corespunzătoare a acestora o puteți găsi pe următoarea pagină web sau în a
doua parte a broșurii:
www.daad.de/deutschland/foerderung/stipendiendatenbank/00462.de.html?detailid=34&f
achrichtung=&land=75&status=&seite=1&overview=1&daad=1
Candidații pentru o bursă de tip b) sunt rugați să aleagă, în vederea efectuării stagiului
său de cercetare sau perfecționare, o instituție de învățământ superior de stat sau
acreditată de stat corespunzătoare din Germania. Restricțiile regionale nu se aplică.
Doritorii unei burse de tip b) au posibilitatea, de asemenea, să fie în primul sau al doilea
an de doctorat, sau să aibă statutul de competitor. Tema tezei de doctorat trebuie să fie
confirmată de către un profesor german invitat. Este de dorit ca cererile pentru
programele germane de doctorat să fie din domeniile sus numite, acest fapt, însă, nu
este obligatoriu.
Nu există o limită de vârstă pentru programul DAAD/OSI. În cazul candidaților pentru o
bursă de tip a), diploma de absolvire din țara de origine trebuie să fi fost obținută cu cel
mult șase ani înainte de momentul depunerii cererii.
Documente necesare – lista de verificare
Cererile trebuie să fie depuse la lectorul DAAD sau la Ambasada Germaniei în Chișinău
până la data de 31 octombrie 2012. Dosarul complet cuprinde următoarele acte în trei
exemplare ( un original și două copii). Toate cele trei seturi de documente trebuie să
fie imprimate pe o singură parte și necapsate. Ele trebuie să fie aranjate în această
ordine:

1. Formular de înscriere completat integral, semnat și cu fotografie originală (și copiile vor
fi însoțite de fotografie și semnătură originală!)
Link-ul pentru obținerea formularului de înscriere:
www.daad.de/imperia/md/content/en/deutschland/formulare/forschungsstipendium_en.pdf

2. Cv în formă tabelară datat și semnat
3. Pentru bursele de tipul a): scrisoare de motivare pentru cerere (2-3 pagini, datată și
semnată)
Pentru bursele de tipul b): prezentarea proiectului de lucru și cercetare armonizat cu
conducătorul științific din Germania (3-5 pagini, datate și semnate)
4. O scrisoare de recomandare (pentru bursele de tip b) două scrisori de recomandare)
de la un cadru universitar din țară, datată, semnată și însoțită de ștampila decanatului
sau a catedrei (în limba engleză sau germană)
Vă rugăm să folosiți acest formular:
www.daad.de/imperia/md/content/de/foerderung/recommendation.pdf
5. Copia legalizată notarial a diplomei, respectiv a carnetului de note, precum și
traducerea în limba germană sau engleză (corectitudinea traducerii trebuie să fie
autentificată de către biroul de traduceri)
6. Copia legalizată notarial a diplomei de studii preuniversitare (nu este necesară în cazul
candidaților care deja au absolvit universitatea), precum și traducerea în limba germană
sau engleză (corectitudinea traducerii trebuie să fie autentificată de către biroul de
traduceri)
7. Pentru bursele de tipul b): acceptul scris de acordare a asistenței din partea unui cadru
didactic universitar german
8. Cererile colectate pentru admiterea la programele de studiu indicate în formularul de
înscriere
Vă rugăm să folosiți aceste formulare:
www.daad.de/imperia/md/content/de/deutschland/formulare/application_for_admission_t
o_german_university_for_international_applicants_with_foreign_academic_qualifikation__onlineversion.pdf (engleză)
www.daad.de/imperia/md/content/de/deutschland/formulare/info_sheet_for_foreign_appli
cants_fin_260412.pdf (foaie volantă în limba engleză)
www.daad.de/imperia/md/content/de/deutschland/formulare/antrag_auf_zulassung_zum_
studium_f__r_internationale_studienbewerberinnen_mit_auslaendischem_bildungsnachweis_-_onlineversion_12-03-12.pdf (germană)
www.daad.de/imperia/md/content/de/deutschland/formulare/merkblatt_zulassung_studiu
m_int_bewerber_01_03_2012.pdf (foaie volantă în limba germană)
9. Certificatul de competență lingvistică (onDaF, TOEFL, IELTS, TestDaF, ZOP, DSH)
în dependență de premisele cursului de studiu
10. Dovada reședinței în Republica Moldova, de exemplu: adeverință de înmatriculare sau
confirmare de la locul de muncă
11. După caz, adeverințe de practică sau alte certificate, dacă sunt relevante pentru dosar

Important!
Înainte de depunerea dosarului, persoanele interesate trebuie să se informeze la
universități detaliat referitor la condițiile de admitere corespunzătoare programului de
studii (certificate de competență lingvistică ca de exemplu TOEFL, TestDaF sau GRE,
termenul limită de depunere a cererilor etc.). Vă rugăm să luați în considerație faptul, că
denumirile programelor de masterat pot fi în limba germană, iar studiul poate decurge în
limba engleză și vice-versa. Lucrul cel mai important este o bună investigație.
Dosarele prezentate de către Dumneavoastră vor fi trimise de către DAAD la cursurile de
studiu sus numite, împreună cu o specificație a acordării bursei. În majoritatea cazurilor
este, de asemenea necesar să înaintați o cerere online direct universității-gazde,
respectând termenii de înscriere

Acceptul DAAD cu privire la acordarea bursei intră în vigoare doar odată cu admiterea
definitivă la studii. Un răspuns pozitiv din partea DAAD nu reprezintă o garanție în
privința admiterii la programul de studii dorit!
După o selecție preliminară în baza dosarelor prezentate vor avea loc interviuri de
selecție DAAD la Chișinău în luna februarie 2013.
În scopul îmbunătățirii cunoștințelor de limbă germană, înainte de începerea studiului
este organizat, de regulă, un curs de limbă germană pentru toți participanții programului,
cu o durată de doua până la patru luni în țara de baştină sau în Germania. Participarea la
un asemenea curs este obligatorie. Vă rugăm să luați în considerație acest fapt la
depunerea dosarelor.
Toți candidații trebuie să susțină un test onDaF gratuit (Test de limbă germană) la
lectorul DAAD. Candidații ce nu posedă limba germană și s-au decis pentru un program
de studii în limba engleză, de asemenea trebuie să facă acest lucru, pentru a avea un
dosar complet. Candidații fără cunoștințe de limbă germană, sau cu un nivel scăzut de
cunoaştere a limbii germane nu sunt dezavantajați!
Toate certificatele necesare pentru programul de studiu ales (în afară de TestDaF pentru
programele de studiu în limba germană), trebuie să fie pregătite deja la momentul
depunerii cererii, la sfârșitul lunii octombrie 2012 (totuşi cel mai târziu la momentul
interviului de selecție în luna februarie 2013).
Vă rugăm să folosiți formularele cerute de DAAD. Pe următoarea pagină web puteți găsi
și descărca toate formularele necesare:
www.daad.de/deutschland/download/03118.de.html#headline_0_12
Termenul limită de depunere a dosarelor: 31 octombrie 2012.
Prezentarea oficială a programului dorit se găsește în baza de date a burselor DAAD la
www.daad.de. Descrierile programelor cuprinse în această broșură conțin completări
redacționale, care vin în întâmpinarea unor întrebări puse frecvent și descriu informații
specifice pentru candidații din Republica Moldova.
Vă rugăm să nu trimiteți dosarele Dumneavoastră direct la sediul DAAD din Bonn!
Luați în considerație că actele vor fi reținute de către DAAD.
Pentru întrebări suplimentare referitoare la programele de burse DAAD, la procedura de
depunere a dosarelor precum și pentru informații cu caracter general despre
desfășurarea activității de cercetare și studiu în Germania sunteți rugați să vă adresați
doamnei:
Sophia Bellmann, Lector DAAD
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“
Catedra Filologie Germană
Str. Ion Creangă 1
MD-2069 Chişinău
Ore de primire în biroul DAAD-Alumni, sala 713
în fiecare marți între orele 10.00 – 13.00
Tel.: 00373-22-592819
E-Mail: daad.chisinau@gmx.de, sophia.bellmann@gmail.com
Pagină web: www.sites.google.com/site/daadmoldova

Programul DAAD/OSI: Lista programelor de masterat
Candidaților pentru o bursă de tip a) le stau la dispoziție mai multe programe de master.
O listă corespunzătoare a acestora o puteți găsi pe următoarea pagină web:
www.daad.de/deutschland/foerderung/stipendiendatenbank/00462.de.html?detailid=34&f
achrichtung=&land=75&status=&seite=1&overview=1&daad=1
HU Berlin, Master of Economics and Management
Science

KU Eichstätt-Ingolstadt, Master Internationale
Beziehungen

www.mastersprogram.de

www.ku-eichstaett.de/studiengaenge/ma_intbez/

U Bremen, Europäisches und Internationales Recht
www.europarecht.uni-bremen.de

KU Eichstätt-Ingolstadt, Philosophie und Soziologie im
Flexiblen Masterstudiengang

U Düsseldorf, Sozialwissenschaften – „Gesellschaftliche
Strukturen und demokratisches Regieren“

Philosophie: www.kueichstaett.de/ppf/philosophie/philosophie/studienga
enge/

www.phil-fak.uniduesseldorf.de/sozwiss/studierende/mastersozialwissenschaften/pruefungs-und-studienordnung/

Soziologie:
www.kueichstaett.de/ggf/soziologie/studiengaenge/
U Flensburg, European Studies

www.europeanstudies.info
U Freiburg, Integrated Master Program in Economics

U Leipzig, European Economic Integration/ Central and
Eastern Europe

http://master.econ.uni-freiburg.de

www.wifa.uni-leipzig.de/ziw/master-eeicee.html

U Freiburg, MSc Environmental Governance

U Magdeburg, International Economics and Finance

www.meg-uni-freiburg.de

www.fww.ovgu.de/studium/unterpunkte/master/intern_ec
onomics_and_finance-p-269.html

HS Fulda, Interkulturelle Kommunikation und EuropaStudien

U Magdeburg, Friedens- und Konfliktforschung

www.hs-fulda.de/iceus

www.fkf.ovgu.de

U Hamburg/ Europa-Kolleg Hamburg, European and
European Legal Studies

U Mannheim, Volkswirtschaftslehre

www.europa-kolleg-hamburg.de/europa-kolleghamburg/master-programm/masterstudiengang/
U Hamburg, Friedensforschung und Sicherheitspolitik

http://master.vwl.uni-mannheim.de/
U Passau, Deutsches Recht für ausländische
Studierende (LL.M.)
www.jura.uni-passau.de/1025.html

www.ifsh.de/index.php/mps.html
U Regensburg, Ost-West-Studien
U Hannover, European Studies
www.europa.uni-hannover.de
U Kassel, Global Political Economy
www.uni-kassel.de/go/gpe

www.uniregensburg.de/europaeum/studium/ostweststudien/i
ndex.html
U des Saarlandes, Europäische Integration
www.europainstitut.de

FH Köln, Pädagogik und Management in der Sozialen
Arbeit

DHV Speyer, Master of Arts Administrative Sciences

www.f01.fh-koeln.de/studium/studiengaenge/mapam/

www.dhv-speyer.de/Studium/Master/MAS/index.htm

U Konstanz, Master´s Programme in Economics

U Trier, M. Sc. in Economics
www.vwl-master.uni-trier.de

www.uni-konstanz.de/msc-economics

