Program Internaţional de Burse al Fundaţiei Federale Germane pentru Mediu
(DBU)
Fundaţia Federală Germană pentru Mediu – DBU (www.dbu.de) acordă burse
absolvenţilor studiilor masterale şi doctoranzilor. Condiţia majoră este ca diploma
de master să nu aibă o vechime mai mare de 3 ani. Pentru doctoranzi, diploma de
master poate avea o vechime mai mare. Teza de doctorat poate fi finalizată numai
după stagiul DBU-burselor.
Programul de burse facilitează stagii de 6 – 12 luni în Intreprinderi, Instituţii de
Cercetare şi Universităţi din Germania. Alegerea locului pentru efectuarea stagiului DBU
poate fi gestionată de DBU. Suportul financiar lunar net este de 1250 €. DBU acoperă şi
costurile diverselor asigurări necesare şederii în Germania. Programul internaţional de burse
are ca scop contribuţia la îmbunătăţirea situaţiei mediului în România sau
Germania.
Domnul Conferentiar, Dr. Dan C. Vodnar promovează colaborarea dintre publicul
român şi cel german, organizează în România – ca instituţie-parteneră a DBU – concursul
pentru acordarea burselor. Colaborarea dintre experţii români şi germani în domeniul
protecţiei mediului facilitează atât pregătirea ulterioară a tinerilor cercetători români, cât şi
stabilirea relaţiilor între experţii români şi germani care, printr-o cooperare pe termen
îndelungat contribuie la îmbunătăţirea protecţiei mediului în cele două ţări.
Aplicaţia (online) pentru obţinerea bursei trebuie să conţină următoarele
documente în limba Germană sau Engleză:
1. Propunerea de proiect, max. 3 pagini A4, structurată astfel:
 Introducere şi motivarea temei alese
 Stadiul actual al cunoaşterii [în domeniul temei alese]
 Scopul proiectului
 Schiţa metodicii de lucru
 Estimarea rezultatelor şi a importanţei lor practice – eventual pentru
dezvoltarea unei cercetări ulterioare
 Cum se intenţionează utilizarea şi prezentarea [publicare, diseminare]
rezultatelor proiectului.
2. Curriculum vitae inclusiv descrierea intereselor şi a planurilor profesionale.
3. Lista de publicaţii, Teme de cercetare, Proiecte
4. Dovada (copie legalizată) susţinerii examenului de diplomă/ master cu nota finală
obţinută (poate fi trimisă ulterior, cel târziu până la data interviului; dacă se poate
tradusă în limba germană sau engleză)
5. Recomandarea unui cadru didatic din facultate, de exemplu îndrumătorul de
diplomă/master.
6. Certificat de limba germană/engleză
Data limită de depunere a aplicațiilor este 16.02.2019.
Candidaţii selecţionaţi pe baza dosarelor vor fi înştiinţaţi în scris în prima săptămână din
martie şi invitaţi la interviu. Interviul va avea loc la USAMV Cluj-Napoca, cel mai probabil în
data de 20.03.2019. Juriul este format din experţi români şi germani. Juriul va nominaliza
bursierii pentru anul 2019. Candidaţii trebuie să -şi prezente proiectul în limba germană sau
engleză. În cazul în care candidatul nu primește bursa, se exclude depunerea unei noi aplicații.

Bursa începe cu un curs intensiv german în august 2019.

