
 

 

PROGRAMUL DE BURSE DOCTORALE PENTRU ABSOLVENȚI INTERNAȚIONALI AI 
UNITBV / „DOCTORAL GRANTS FOR UNITBV INTERNATIONAL GRADUATES” 

 

În anul universitar 2023 - 2024, se continuă derularea programului Doctoral Grants for UNITBV 
International Graduates, prin care se vor acorda burse de studii doctorale, din veniturile proprii ale 
universității, celor mai performanți absolvenți internaționali din țări terțe UE. 
 
1. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE 
Candidații vor trebui să satisfacă următoarele condiții: 

- să fie absolvenți ai unui program de studii universitare de masterat/Medicină (6 ani) din 
Universitatea Transilvania din Brașov; 

- să prezinte dosarul de candidatură complet, conform pct. 4. 
 
2. PERIOADA 
Bursa de studii doctorale se acordă anual, pe perioada completă a unui ciclu de studii universitare 
de doctorat, pentru care candidatul/candidata este acceptat(ă) la studii la Universitatea 
Transilvania din Brașov. 
Menținerea statutului de bursier este condiționată de îndeplinirea obligațiilor contractuale, în 
conformitate cu programul individual de doctorat . 
 
3. VALOAREA BURSEI DE STUDII 
Bursa va include: acoperirea taxelor de școlarizare (inclusiv taxele de admitere/finalizare a 
studiilor); cazarea gratuită în căminele universității pe tot parcursul anului universitar (12 luni), o 
alocație lunară pentru cheltuieli de subzistență (12 luni, anual) în cuantum stabilit pentru fiecare an 
universitar de către Consiliul de administrație, precum și decontarea cheltuielilor ocazionate de 
obținerea permisului de ședere - taxe consulare (în prezent echivalentul în lei a 120 euro) și 
contravaloarea permisului (în prezent 259 lei). 
Pentru anul universitar 2023 - 2024, cuantumul alocației lunare pentru cheltuieli de subzistență 
este de 1.500 lei. 
 
4. DOSARUL DE CANDIDATURĂ 
Dosarul de candidatură cuprinde următoarele documente: 

- formularul de candidatură (disponibil pe website-ul universității); 
- curriculum vitae actualizat; 
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- descrierea proiectului de cercetare (maxim 2 pagini, referințele bibliografice se numără 
separat); 

- acordul conducătorului de doctorat. 
Toate documentele se elaborează în limba engleză.  
Dosarul de candidatură se depune în original, la Oficiul de Relații Internaționale/Biroul de Cooperare 
Internațională, Clădirea Rectorat, B-dul Eroilor nr. 29. 
 
5. ANALIZA CANDIDATURILOR 
Analiza candidaturilor se realizează de către o Comisie de analiză, numită de Rectorul Universității 
Transilvania din Brașov, alcătuită din: 

- prorectorul cu activitatea de cercetare științifică și informatizare; 
- prorectorul cu internaționalizarea universității și evaluarea calității; 
- directorul Consiliului pentru studii universitare de doctorat. 

Consiliul de administrație decide cu privire la acordarea/neacordarea bursei, pe baza propunerii 
Comisiei de analiză. 
 
Beneficiarii programului Doctoral Grants For UNITBV International Graduates vor urma procedura 
de admitere la studii universitare de doctorat, conform reglementărilor în vigoare la momentul 
admiterii, disponibile la https://www.unitbv.ro/en/research/doctoral-studies.html  
 
 
Profesor dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN 
Rectorul Universității Transilvania din Brașov 
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