AGENȚIA DE CREDITE ȘI
BURSE DE STUDII

În atenția cetățenilor români care doresc să studieze în Republica Populară
Chineză în anul universitar 2018-2019
Având în vedere datele comunicate de curând de către Comisia de Stat
pentru Administrarea Burselor din R.P.Chineză, prin Ambasada României la Beijing,
referitoare la concursul de burse, Agenția de Credite și Burse de Studii face
următoarele precizări:
1. Referitor la aplicația online, solicitanții va trebui să completeze informațiile și
să încarce materialele relevante in “Sistemul online de administrare a burselor de
studiu pentru străini în China”; în lipsa unui cod de înregistrare aferent, solicitantul
nu va putea să completeze informațiile în sistem.
2. Solicitanții vor completa în sistemul on-line toate informațiile relevante și vor
include toate materialele adiacente în conformitate cu lista cuprinsă în „Îndrumarul
solicitantului de bursă guvernamentală chineză 2018/2019-Chinese-GovernmentScholarship-Application”. Începând cu anul acesta de studii, informațiile și
materialele încărcate în sistem de către solicitantul de bursă reprezintă singura
bază de înscriere la instituțiile de învățământ din China. În cazul în care sunt
consemnate situații în care solicitanții nu satisfac condițiile de obținere a bursei
sau documentația pusă la dispoziție nu satisface cerințele, solicitarea de bursă este
considerată invalidă și nu va fi procesată.
3. Solicitanții de bursă sunt rugați ca înainte de a încărca cererea de bursă și
documentația aferentă să ia legătura direct cu departamentul care se ocupă de
selecția bursierilor și să obțină notificarea de pre-admitere (Notice of preadmission). Nu este garantată admiterea la instituțiile de învățământ pentru care sa optat pentru solicitanții care până la termenul limită nu pot să furnizeze
notificarea de pre-admitere. Aplicațiile online însoțite de documentația solicitată
de partea externă pot fi transmise până pe data de 1 aprilie 2018.
Reiterăm sfatul de a consulta cu atenție documentele publicate anterior pe
site-ul A.C.B.S. care conțin indicațiile părții chineze referitoare la condițiile de
eligibilitate, procedura de aplicație online și componența dosarului pentru partea
externă:
• 1.-Chinese-Government-Scholarship-Application.pdf
• 2.-Instructions-of-the-Chinese-Government-Scholarship-Information-System.pdf
• 3.-Foreigner-Physical-Examination-Form.pdf
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