
 

 

 
 

 

 

 
Concursurile naționale pentru acordarea burselor de 

studii/cercetare/cursuri de vară în străinătate 

pentru anul universitar 2023 – 2024 
 

_______________________________________________ 

 

Ministerul Educației, prin Agenția de Credite și Burse de Studii, anunță lansarea concursurilor 

naționale pentru acordarea burselor de studii/cercetare/cursuri de vară în străinătate pentru 

anul universitar 2023-2024. Bursele se adresează elevilor, studenților, medicilor rezidenți (pe 

perioada finanțată din bugetul Ministerului Educației), cadrelor didactice și cercetătorilor din 

România care doresc să urmeze în străinătate:  

- studii universitare de licență/ masterat / doctorat (complete sau parțiale); 

- stagii de cercetare/ specializare (cu durata de 3 – 10 luni);  

- cursuri de vară de limbă, cultură și civilizație.  

 

Informații privind ofertele pentru anul universitar 2023-2024 (condiții de eligibilitate, termene 

limită de transmitere a dosarelor, numărul și tipul burselor oferite etc.) se găsesc pe site-ul 

www.roburse.ro, la secțiunea Concursuri (pagina Burse de Studii / Bursa ”Acord bilateral”).  

Calendarul desfășurării fiecărui concurs va fi stabilit de Agenția de Credite și Burse de Studii - în 

funcție de termenele limită de transmitere a dosarelor de candidatură către partea externă - și va 

fi publicat pe site-ul www.roburse.ro.   

  

Persoanele care doresc să obțină o bursă în străinătate oferită de Ministerul Educației, prin 

Agenția de Credite și Burse de Studii, trebuie să participe la concursurile naționale pentru 

acordarea burselor de studii în străinătate prin depunerea unui dosar de candidatură conform 

informațiilor de pe  site-ul www.roburse.ro. Dosarele de înscriere sunt depuse personal sau prin 

curier la registratura Agențieide Credite și Burse de Studii. 

 

Persoanele care candidează pentru studii complete de licență, masterat sau doctorat în străinătate, 

pentru echivalarea diplomelor de studii obținute, sunt invitate să consulte înaintea și după 

efectuarea stagiului de bursă, site-ul Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a 

Diplomelor https://www.cnred.edu.ro/ro 

 

 

 

 

 

Lista cu bursele de studiu acordate de  Ministerul Educației pentru anul universitar 2022-2023: 

http://www.roburse.ro/
https://www.cnred.edu.ro/ro


 

 

 
 

 

 

ARMENIA 

- 8 burse pentru studii superioare complete, adică 3 burse pentru licență, 4 burse pentru masterat 

și o bursă pentru doctorat, studiile fiind urmate în limba armeană. Beneficiarii burselor care nu 

cunosc limba de studiu, vor fi înscriși în anul pregătitor de limbă, anterior studiilor academice 

propriu-zise;  

- 30 de luni – bursă pentru stagii de specializare ce pot fi fragmentate în perioade de 3-10 

luni/persoană. și pot fi acordate și pentru programe de studii cu predare într-o limbă străină;  

- 3 locuri pentru participarea la cursurile de vară de limbă, literatură, cultură și civilizație, în 

funcție de posibilitățile financiare ale părților. 

 

AZERBAIDJAN 

-  3 burse pentru studii complete universitare sau postuniversitare, 2 burse pentru studii de 

doctorat (persoanele care nu cunosc limba statului primitor vor fi înscrise la cursuri pregătitoare 

de limbă, fără plată);  

- 30 de luni - bursă pentru stagii de specializare științifică, care pot fi fragmentate pe o durată de 

3-9 luni/persoană. Înscrierea la studii este condiționată de necesitatea cunoașterii limbii statului 

primitor sau a unei limbi de circulație internațională, precum engleza, franceza, germana, rusa; 

- 3 locuri pentru participarea la cursuri de vară de limbă, literatură și civilizație. 

 

BULGARIA 

- 5 burse pentru studii de licență, masterat sau doctorat 

- 20 luni de bursă pentru stagii de specializare post-universitară sau universitară, fracționabile pe 

durate de la două, la nouă luni; 

- până la 10  locuri, cursuri de limbă, literatură și civilizație, pentru studenții și specialiști filologi 

de la specialitățile de limbă și literatură bulgară din România. 

 

CEHIA 

- câte 27 de luni bursă pentru studenții, masteranzii și doctoranzii instituțiilor de învățământ 

superior de stat (numărul total al lunilor-bursă poate fi împărțit în perioade cu durata între 

minimum 2 luni și maximum 9 luni);  

- 4 burse la cursurile de vară de studii slave din Republica Cehă (cceptarea la stagiul de studii este 

condiționată de cunoașterea limbii statului părții primitoare sau a unei limbi de circulație 

internațională, engleză sau franceză). 

 

CROAȚIA 

- 2 burse de studii complete de limbă și literatură croată sau din alte domenii semnificative pentru 

păstrarea identității naționale a croaților care trăiesc în România (studiile complete pot fi 

precedate de un curs pregătitor pentru învățarea limbii statului primitor); 

- 5 burse la cursuri de vară pentru profesorii aparținând minorității naționale croate din România.. 

Art. - partea croată va acorda anual, în funcție de disponibilitatea resurselor, 2 burse cu durata de 

un semestru pentru studenții înmatriculați la programe de studiu în limba croată și 2 burse pentru 



 

 

 
 

 

participarea la cursurile de vară de limbă, literatură și cultură croată, pentru studenții 

înmatriculați la programe de studiu în limba croată, ce studiază limba croată. 

 

IORDANIA 

- 3 burse pentru studii de licență, 2 burse pentru studii de masterat și 2 burse pentru studii de 

doctorat (exclus în domeniul sănătății) 

- 30 de luni de bursă pentru stagii de cercetare pentru studenți, masteranzi și doctoranzi, pe 

diverse teme de interes, în universități din Iordania;  

- 5 stagii de studii/ cercetare pentru studenți, fiecare cu durata de la 3 până la 10 luni (bursă 

pentru studiul limbii, culturii și civilizației arabe, în universități din Iordania);  

- 3 stagii de specializare pentru cadre didactice din universități România în universități din 

Iordania, pe durate convenite de părți. 

Statul iordanian oferă an pregătitor pentru învățarea limbii statului părții primitoare, dacă este 

cazul. 

 

NIGERIA 

- 5 burse pentru studenți români -  studii complete - acordate din partea statului nigerian în 

instituții de învățământ superior și în instituții cu profil tehnic, dacă condițiile de admitere cerute 

de instituțiile respective sunt îndeplinite. 

 

AUTORITATEA PALESTINIANĂ 

- 2 burse pentru o perioadă de 9 luni fiecare pentru studierea limbii arabe în universități palestiniene. 

 

SLOVACIA 

- schimburi de studenți pentru studii parțiale până la 25 luni-bursă, ce pot fi împărțite pe perioade de 

studii de durată mai scurtă, de la 5 la 10 luni (studiile sunt condiționate de cunoașterea limbii slovace 

sau a limbii engleze); 

- schimburi anuale de doctoranzi și cadre didactice universitare (cercetători și pedagogi), pentru stagii 

de specializare și studii, într-un volum de până 20 de luni-bursă annual ce pot fi împărțite în stagii de 

specializare de durată mai scurtă, de la 3 la 10 luni. luni (studiile sunt condiționate de cunoașterea limbii 

slovace sau a unei limbi de circulație internațională acceptată de instituția gazdă); 

- 5 burse pentru studenți și cadre didactice, la cursurile de vară de limbă, literatură și civilizație, 

organizate de instituțiile de învățământ superior din cele două state.; 

- Ministerul Educației, Științei, Cercetării și Sportului din Republica Slovacă acordă, anual, burse 

guvernamentale de studii pentru învățământul superior din Slovacia, cetățenilor români de naționalitate 

slovacă; 

 

- 25 de burse pentru cadre didactice din România, din învățământul preuniversitar (preșcolar, primar, 

gimnazial, liceal) din instituțiile de învățământ cu limba de predare slovacă, la cursuri de specializare și 

metodică în Republica Slovacă. 


