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Fundatia Konrad Adenauer
Burse “Sur-Place” pentru anul universitar
2017/2018
Fundatia Konrad Adenauer acorda burse de studiu studentilor talentati. Candidatii trebuie
sa demonstreze faptul ca sunt preocupati de viata politica si activ implicati in comunitate,
precum si receptivi la valorile crestin-democrate. Identificarea persoanelor talentate,
sponsorizarea acestora si pregatirea lor în vederea asumarii de responsabilitati în domeniul
politic si economic, în stiinte si în mass-media, în cadrul organizatiilor culturale si civice –
sunt obiectivele programului Fundatiei Konrad Adenauer de acordare a burselor
„Sur- Place”.
Programul se adreseaza tinerilor studenti (ciclul de licenta), incepand cu anul I de studiu, care
îndeplinesc urmatoarele criterii:

•
•

se implica activ în viata sociala si/sau politica
au dorinta de a influenta pozitiv viitorul politic, economic, educational sau/si social al
României
• au rezultate academice deosebite
• cunosc cel putin o limba straina
• cunostintele de limba germana reprezinta un avantaj
• au ca scop profesional angajarea in domeniul public sau activitati ale vietii publice
(media, partide, asociatii, universitati...)
Cei interesati trebuie sa depuna la sediul Fundatiei, pana pe 27 octombrie 2017, un dosar
care sa contina urmatoarele documente:

•
•
•
•
•
•

formularul de aplicare completat (vezi site: www.kas.de/rumaenien)
un curriculum vitae detaliat in limba engleza sau germana
o scrisoare de intentie in limba engleza sau germana
doua scrisori de recomandare (una din partea unui profesor al carui curs a fost absolvit,
scoala sau universitate)
copia situatiei scolare din semestrele universitare/anii de studiu încheiati
copia diplomei de bacalaureat (copii nelegalizate)

Tinerii talentati care vor îndeplini aceste cerinte vor fi sprijiniti de programul de burse de studiu
acordate de catre Fundatia Konrad Adenauer atat financiar cat si prin atragerea lor in diverse
programe si activitati ale Fundatiei.
Termenul limita pentru depunerea aplicatiilor este 27.10.2017. (data postei)

