
 

Stand: 22.09.2022 

www.daad.ro 

Documente necesare: Listă de verificare pentru candidați 

 

Bursă de studiu pentru absolvenții tuturor disciplinelor 

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”; 

- Puteți aplica în limba germană sau engleză, în funcție de limba în care urmează să se 

desfășoare studiul Dvs.; 

- După finalizarea aplicației online depuneți doar scrisoarea de recomandare (vezi punctul 7), 

într-un singur exemplar la adresa Ambasadei Germaniei de la București (personal, prin poștă 

sau servicii de curierat). 

  

 1. Formular on-line de solicitare a bursei 

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

 3. Scrisoare de intenție (1 - 3 pagini) 

Scrisoare de intenție detaliată, în care vor fi expuse motivele pentru alegerea programului 
de master, precum și planurile profesionale.  

 4. Dovada admiterii în programul de studiu ales, dacă există. Aceasta poate fi prezentată 
până în momentul începerii bursei, dacă nu există încă în momentul aplicării la bursă. 

 

 5. Formular „Information about your preferred master programmes” 
Download formular: „Informationen über Ihre gewünschten Masterstudiengänge“. 

  În cazul în care studiați în Germania în cadrul unui program de studii aprofundate sau 

de masterat din țara de origine: 

        Dovada că studiile din Germania vă sunt recunoscute în România. 

 6. 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 aplicare, 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): 

  Diplomă de Master/ Studii Aprofundate/ PhD (dacă este cazul) 

  Supliment de diplomă/ Situație școlară Master la zi (dacă este cazul) 

  Diplomă Licență/ Bachelor (dacă este cazul) 

  Supliment de diplomă/ Situație școlară Licență/ Bachelor la zi 
 

 1 exemplar scanat al documentului original: 

  Diplomă de Master/ Studii Aprofundate/ PhD (dacă este cazul) 

  Supliment de diplomă/ Situație școlară Master la zi (dacă este cazul) 

  Diplomă Licență/ Bachelor (dacă este cazul) 

  Supliment de diplomă/ Situație școlară Licență/ Bachelor la zi 
 

https://www.daad.ro/ro/
https://www.daad.ro/ro/gasirea-unui-program-de-finantare/baza-de-date-cu-oferte-de-burse/?type=a&origin=10&subjectgroup=0&q=0&status=3&page=0&onlydaad=1&language=de&id=0&pg=1&detail_to_show=50026200
https://www.daad.ro/ro/gasirea-unui-program-de-finantare/baza-de-date-cu-oferte-de-burse/?type=a&origin=10&subjectgroup=0&q=0&status=3&page=0&onlydaad=1&language=de&id=0&pg=1&detail_to_show=50026200
https://static.daad.de/media/daad_de/word-excel-nicht-barrierefrei/in-deutschland-studieren-forschen-lehren/a206b_studiengangsinfo-information_about_the_study_programme.docx
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  7. Scrisoare de recomandare 

 Scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic care oferă informații despre 
calificările dvs. (semnat olograf, fără semnătură digitală sau scanată). În acest sens, vă 
rugăm să citiți indicațiile de la rubrica „Aplică aici”. 

 

 8. Atestat de limbă germană /engleză 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Atestatul de limbă trebuie să ofere informații despre nivelul de limbă din momentul depunerii 
dosarului pentru bursă! 

Atestat pentru limba germană (nu mai vechi de 2 ani) sau declarația formală, în care 
menționați faptul că nu aveți cunoștințe de limba germană (valabil pentru un nivel mai mic 
de A1). 

Următoarele atestate sunt acceptate (în copie simplă). Acest lucru este valabil și pentru 
germaniști:  

 onSET Deutsch-Test (de regulă B2; C1);  

 TestDaF (de regulă TDN 4) sau DSH-2; 

 Certificatele Institutului Goethe (de regulă B2; C1; C2); 

 DSD 2; 

 telc (de regulă C1, C2). 

Atestat pentru limba engleză, (nu mai vechi de 2 ani), în cazul în care aceasta este limba 
în care se va desfășura studiul în Germania. 

        Următoarele atestate sunt acceptate (în copie simplă): 

 onSET Ensglish-Test (de regulă B2; C1);  

 TOEFL sau IELTS sau Cambridge Certificate. 

 

 9. Alte documente relevante (de ex. adeverință de la locul de muncă, adeverință privind un 
stagiu de practică etc.) 

 

https://www.daad.ro/files/2020/10/Declaration-on-self-assessment.pdf
http://www.ondaf.de/
http://www.ondaf.de/
http://www.testdaf.de/
http://www.ondaf.de/
http://www.ondaf.de/

