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Fundația Konrad Adenauer acordă burse de studiu studenților talentați. Candidații 
trebuie să demonstreze faptul că sunt preocupați de viața politică și activ implicați în 
comunitate, precum și receptivi la valorile creștin-democrate. Identificarea persoanelor 
talentate, sponsorizarea acestora și pregătirea lor în vederea asumării de responsabilități în 
domeniul politic și economic, în domeniul științific și în mass-media, în cadrul organizațiilor 
culturale și civice – sunt obiectivele programului Fundației Konrad Adenauer de acordare a 
burselor „Sur-Place”. 

 
Programul se adresează tinerilor studenți (ciclul de licența), începând cu anul I de studiu 
(studenții din ultimul an de studiu nu sunt eligibili), care îndeplinesc următoarele criterii: 

 
•     se implica activ în viața socială și/sau politică 
•     au dorința de a influența pozitiv viitorul politic, economic, educațional sau/și social al 

Republicii Moldova 
•     au rezultate academice deosebite 
•     cunosc cel puțin o limba străină 
•     cunoștințele de limba germană reprezintă un avantaj 
•     au ca scop profesional angajarea în domeniul public sau activități ale vieții publice 

(media, partide, asociații, universități...) 
 

Cei interesați trebuie să depună la sediul Fundației, până pe 20 noiembrie 2014, un dosar care 
să conțină următoarele documente: 

 
•     formularul de aplicare completat (vezi site http://www.kas.de/moldau/ro) 
•     un curriculum vitae detaliat 
•     o scrisoare de intenție în limba română, engleză sau germană 
•     două scrisori de recomandare (una din partea unui profesor al cărui curs a fost absolvit,  

  școala sau universitate) 
•     copia situației școlare din semestrele universitare/anii de studiu încheiați 
•     copia diplomei de bacalaureat (copii nelegalizate) 

 
Tinerii talentați care vor îndeplini aceste cerințe vor fi sprijiniți de programul de burse de studiu 
acordate de către Fundația Konrad Adenauer atât financiar, cât și prin atragerea lor în diverse 
programe și activități ale Fundației. Bursa se acordă inițial pentru un an calendaristic. 

 
Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este 20.11.2014. (data poștei) 

 


