
 

 

* Numărul de burse se orientează după rezultatele procesului de selecție din 2017; număr estimat de burse pentru anul 2018/2019 cu condiția  

punerii la dispoziție a mijloacelor financiare necesare. 

 
 
 

Serviciul German de Schimb Academic (DAAD) oferă pentru anul universitar 2018/2019 burse pentru școli 
de vară, studii de masterat și stagii de cercetare în cadrul universităților din Germania. Se poate aplica și 
pentru programe de masterat și pentru stagii de cercetare în limba engleză.  
 
Oferta de burse pentru anul universitar 2018/2019 (hyperlinkuri in text):  

 

Master-/ stagii de specializare:     

 arhitectură 

masterat de 1-2 ani sau 
stagiu de specializare de 
10 luni în limba germană 
sau engleză 

absolvenți / studenți în an 
terminal din domeniile 
arhitectură, urbanism și 
design de interior 

30.09.2017 

Master-/ stagii de specializare:     

 artele spectacolului 

 muzică  

masterat de 1-2 ani sau 
stagiu de specializare de 
10 luni în limba germană 
sau engleză 

absolvenți / studenți în an 
terminal din domeniile 
artă, muzică, actorie, film 
și design 

31.10.2017 

Master: toate disciplinele 
masterat de 1-2 ani în 
limba germană sau 
engleză 

absolvenți / studenți în an 
terminal, toate disciplinele 

15.11.2017 

Stagii de cercetare doctoranzi / 
tineri cercetători:  

 scurtă durată 

1- 6 luni, în cadrul unei 
universități sau al unui 
institut de cercetare 

doctoranzi,  
tineri cercetători,  
post-doctoranzi 

15.11.2017 

1.05.2018 

Stagii de cercetare doctoranzi / 
tineri cercetători:  

 lungă durată (un an) 

7-10 luni, în cadrul unei 
universități sau al unui 
institut de cercetare 

doctoranzi,  
tineri cercetători,  
post-doctoranzi 

15.11.2017 

Stagii de cercetare:  
profesori universitari / 
cercetători 

1-3 luni, în cadrul unei 
universități sau al unui 
institut de cercetare  

profesori universitari, 
cercetători  

15.11.2017 

1.05.2018 

Stagii de lucru: profesori 
universitari din domeniile artă, 
muzică și arhitectură 

1-3 luni în cadrul unei 
instituții gazdă pentru 
cooperare artistică  

profesori universitari din 
domeniile artă, muzică și 
arhitectură, design, actorie  

15.11.2017 

1.05.2018 

Reinvitarea foștilor bursieri  
1-3 luni, în cadrul unei 
universități sau al unui 
institut de cercetare  

DAAD-Alumni (foști 
bursieri care au beneficiat 
de o bursă >6 luni ) 

15.11.2017 

1.05.2018 

Master-/ stagii de specializare: 

 arte plastice / film  
 

masterat de 1-2 ani sau 
stagiu de specializare de 
10 luni în limba germană 
sau engleză 

absolvenți / studenți în an 
terminal din domeniile 
artă, film și design 

30.11.2017 

Cursuri de vară  

3-4 săptămâni, cursuri de 
limbă şi cultură, limbaj de 
specialitate în cadrul unei 
universități din Germania   

studenţi (între anii 2-4), 
masteranzi (în primul an) 

1.12.2016 

 
Pentru informații suplimentare și consiliere personală puteți contacta si lectorul DAAD din cadrul universității Dvs. 
sau din cel mai apropiat centru universitar. Lectorii DAAD vă stau la dispoziție în orașele București, Cluj-Napoca, 
Iași, Sibiu și Timișoara.  Adresele de contact și programul cu publicul se găsesc pe www.daad.ro. 

Centrul de Informare DAAD  
Str. Buzești nr. 61, bl. A6, et.9, ap.59 
011013 Bucureşti 
Tel:           021. 310.15.40  
E-mail:      info@daad.ro  
                   www.daad.ro 
Facebook: DAADRomania 

Peste 100 de burse pentru studenți, absolvenți, 
doctoranzi și cercetători* 

https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=3&origin=10&subjectGrps=&daad=1&q=&page=2&detail=57135744
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=3&origin=10&subjectGrps=&daad=1&q=&page=2&detail=50109971
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=3&origin=10&subjectGrps=&daad=1&q=&page=2&detail=57135743
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=3&origin=10&subjectGrps=&daad=1&q=&page=3&detail=50026200
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=3&origin=10&subjectGrps=&daad=1&q=&page=2&detail=50015434
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=3&origin=10&subjectGrps=&daad=1&q=&page=1&detail=57140602
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=3&origin=10&subjectGrps=&daad=1&q=&page=2&detail=50015456
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=3&origin=10&subjectGrps=&daad=1&q=&page=2&detail=50015456
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=3&origin=10&subjectGrps=&daad=1&q=&page=2&detail=50015456
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=3&origin=10&subjectGrps=&daad=1&q=&page=3&detail=50110016
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=3&origin=10&subjectGrps=&daad=1&q=&page=3&detail=50110016
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=3&origin=10&subjectGrps=&daad=1&q=&page=3&detail=50110016
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=3&origin=10&subjectGrps=&daad=1&q=&page=1&detail=50015492
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=3&origin=10&subjectGrps=&daad=1&q=&page=3&detail=57135742
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=3&origin=10&subjectGrps=&daad=1&q=&page=3&detail=50035295
https://www.daad.de/miniwebs/icbukarest/ro/11203/index.html
mailto:info@daad.ro
http://www.daad.ro/

