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Documente necesare: Listă de verificare pentru candidați
Cursuri universitare de vară în Germania pentru studenți și absolvenți străini
Vă rugăm să aveți în vedere următoarele informații:
-

Toți candidații trebuie să aplice online, prin intermediul portalului DAAD;
Portalul poate fi accesat de pe pagina „DAAD România”, rubrica „Găsirea unui program de finanțare”.

Portal


1. Formular on-line de solicitare a bursei



2. Curriculum Vitae (format tabelar, max. 3 pagini), în limba germană.



3. Scrisoare de intenție (între 1 - 3 pagini), în limba germană
Scrisoare de intenție detaliată în care vor fi expuse motivele pentru solicitarea bursei.
4. Documente care atestă nivelul de studii (traduceri și documente originale)
Indicație: Diplomele, foile matricole, certificatele și traducerile trebuie încărcate în portal ca imagini
scanate ale documentelor originale, nelegalizate. În condițiile unei eventuale acordări a bursei, centrala
DAAD de la Bonn vă va solicita documentele încărcate în portal și sub forma de documente fizice,
legalizate notarial!
Din acest motiv vă sfătuim să depuneți, încă de la începutul procesului de aplicație, traduceri autorizate
ale documentelor.
Atenție: documentele bilingve (ex. RO/EN) nu trebuie traduse!
















1 exemplar scanat al traducerii (traducerile pot fi în limba germană sau engleză):
 Adeverință de înmatriculare în cadrul programului de masterat – (dacă este cazul)
 Diplomă de Licenţă/Bachelor (respectiv adeverință înlocuitoare de diplomă) – (dacă există)
 Situaţie şcolară la zi pentru ultimii doi ani universitari absolviți
 Situaţie şcolară liceu (doar pentru studenții din anul doi de bachelor)
 Diplomă de Bacalaureat (doar pentru studenții înscriși la bachelor)
1 exemplar scanat al documentului original:
 Adeverinţă de înmatriculare în cadrul programului de masterat – (dacă este cazul)
 Diplomă de Licenţă/Bachelor (respectiv adeverință înlocuitoare de diplomă) – (dacă există)
 Copie a carnetului de student (doar primele două pagini cea cu poză și cea cu viza anuală. Acest
document este necesar doar pentru cei care sunt înscriși în ultimul an de bachelor/master și nu trebuie
tradus)
 Situaţie şcolară la zi pentru ultimii doi ani universitari absolviți
 Situaţie şcolară liceu (doar pentru studenții din anul doi de bachelor)
 Diplomă de Bacalaureat (doar pentru studenții înscriși la bachelor)
5. Atestat de limbă – La momentul aplicării pentru bursă, atestatul de limba germană, nu trebuie să
fie mai vechi de 2 ani. Nivelul minim de limbă cerut este A2.
Următoarele certificate (în copie simplă) sunt acceptate, acest lucru fiind valabil și în cazul germaniștilor:
 onSET-Deutsch, TestDaF, Certificatele Institutului Goethe, DSD, DSH, telc Deutsch, Certificatul
ÖSD, Bacalaureatul german (exclusiv pentru cursuri de limbă specializate).
Indicație: În cazul în care, la momentul aplicării, nu dețineți niciunul dintre certificatele de limbă mai sus
menționate, vă rugăm să contactați prin e-mail lectorul DAAD din regiunea dvs. Datele de contact ale
lectorilor DAAD, se pot găsi aici: https://www.daad.ro/ro/despre-noi/lectorate-si-asistente-de-limbadaad/. Lectorul DAAD va stabili cu dvs. o întâlnire, fie pentru susținerea testului onSET, fie pentru
susținerea unui interviu online. La finalul testării cu lectorul DAAD, veți primi un certificat lingvistic, pe
care îl veți încărca în portalul DAAD odată cu aplicația dvs.
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