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R E C T O R A T
Direcţia Generală Secretariat Universitate
Serviciul Studenţi Străini

M E T O D O L O G I E
DE ACORDARE A BURSELOR ÎN CADRUL STUDIILOR POSTUNIVERSITARE

DE REZIDENȚIAT

Prezenta Metodologie este elaborată în baza dispozițiilor Ordinului Ministerului

Educației Naționale Nr. 3236/10 februarie 2017, Art.12, privind stabilirea criteriilor

generale de acordare a burselor pentru cetățenii străini cu rezultate academice și

științifice deosebite, înmatriculați pe locuri cu taxă în valută (în conformitate cu

prevederile Ordonanței de Guvern nr.22/2009, aprobată cu modificări prin Legea

nr.1/2010), cu excepția românilor de pretutindeni și a cetățenilor români cu domiciliul

în străinătate, în instituțiile de învățământ superior de stat acreditate.

Pentru obținerea acestor burse, pot candida cetățenii străini, cu excepția celor care se

află într-un an terminal, care au absolvit cel puțin un an de studii postuniversitare de

rezidențiat și care au media stagiilor de rezidențiat cel puțin 7.

Bursele se acordă în ordinea descrescătoare a mediilor, selectându-se primele

candidaturi.

În cazul în care doi candidați au aceeași medie a stagiilor de rezidențiat,

departajarea se face în funcție de media aritmetică între examenul de licență și media

anilor de studiu.

Dosarul de candidatură va conține:

a). Situația stagiilor pentru anul I și anul II de rezidențiat (adeverințe cu note)
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b). Copie după diploma de licența și suplimentul la diplomă (foaia matricolă) din care

să reiasă situația școlară pe toți anii de studiu, precum și notele obținute la examenul

de licență

c). Curriculum Vitae

d). Copie după pașaport

e). Copie după permisul de ședere în România

f). Recomandare / caracterizare de la coordonatorul de rezidențiat

Dosarele candidaților vor fi depuse la Serviciul Studenți Străini, în cadrul

Rectoratului Universității de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București, în

perioada 01.11.2021-25.11.2021.

Lista nominală și dosarele candidaților voi fi înaintate MEC-DGRIAE până la

data de 30 noiembrie a fiecărui an.


