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COMUNICAT de PRESĂ 

 

 REPUBLICA CEHĂ – burse acordate în baza documentului de colaborare 

bilaterală   

 

 Agenția de Credite și Burse de Studii vă aduce la cunoștință informații 

suplimentare privind bursele pentru cursurile de vară acordate de partea cehă în 

baza documentului de colaborare bilaterală, pentru anul universitar 2020/2021: 

- 1 loc la Universitatea Masaryk din Brno, în perioada 18 iulie – 15 august 

2020; 

- 2 locuri la Universitatea Palacky din Olomouc, în perioada 18 iulie – 16 

august 2020; 

- 1 loc la Universitatea Cehiei de Sud din Ceske Budejovice, în perioada 16 

august – 07 septembrie 2020. 

Bursa acoperă taxa de înscriere, cursurile și cheltuielile cu masa și cazarea. De 

asemenea, include și excursiile care fac parte integrantă din cursurile de vară. 

Formularul de înscriere la cursurile de vară organizate de universitățile 

menționate mai sus este disponibil pe pagina web http://www.msmt.cz/eu-and-

international-affairs/summer-schools-of-slavonic-studies.  

Formularele de înscriere completate de studenții selecționați de partea română 

trebuie să fie transmise până la data de 15 martie 2020.  

 
NOTE    

1. Oferta de burse sau calendarul de desfășurare a concursului poate suferi modificări, în funcție 

de solicitările părții externe. Pentru informații suplimentare detaliate privind organizarea și 

desfășurarea concursului național, vă rugăm să vizitați site-ul www.roburse.ro. 

2. Condițiile de cazare, școlarizare, masă oferite inițial pot fi modificate de partea primitoare, 

fără răspunderea A.C.B.S. 

3. Problemele care pot să decurgă din condițiile de transport internațional la și de la locul de 

stagiu, precum și cele referitoare la condițiile de trai ( masă, cazare), la activitățile universitare, 

la asigurarea medicală pe teritoriul statului ofertant sunt exclusiv în sarcina companiilor de 

transport internațional sau a părții primitoare. 

4. Candidații trebuie să respecte condițiile impuse de partea externă ( de exemplu, legislația 

internă a statului primitor și regulamentele instituției de învățământ în care studiază). 

5. Decizia finală privind acceptarea bursierilor la studii, condițiile financiare, de cazare și de 

masă, taxele școlare aparține părții externe. 

6. Candidații trebuie să se intereseze dacă actele de studii obținute în urma stagiului în 

străinătate sunt recunoscute / echivalate de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a 

Diplomelor (www.cnred.edu.ro), în funcție de domeniul pentru care se solicită bursa. 

7. Candidații sunt sfătuiți să verifice alertele de călătorie emise de Ministerul Afacerilor Externe 

(http://www.mae.ro/travel-alerts). 
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