Nr. 1060/22.09.2020
OPORTUNITATE DE STUDII LA INSTITUTUL NAȚIONAL SUPERIOR DE
STUDII POLITICE DIN TOKYO

Pentru persoanele interesate să studieze în Japonia, prezentăm oferta educațională a
Institutului Național Superior de Studii Politice (G.R.I.P.S.) din Tokyo pentru anul universitar
2021-2022, transmisă prin Nota Direcției Generale Relații Internaționale și Afaceri Europene
nr. DGRIAE 1227/CIA/09.09.2020, înregistrată la Agenția de Credite și Burse de Studii
(A.C.B.S.) cu nr. 1028/10.09.2020:
-

Programe de masterat și doctorat

INFORMAȚIILE DETALIATE PRIVIND PROGRAMELE EXISTENTE,
MODALITATEA DE APLICARE ȘI ALTE DETALII SUPLIMENTARE LE GĂSIȚI
LA ADRESA: https://www.grips.ac.jp/en/admissions/index/ ȘI ÎN GHIDUL ANEXAT.
I. Grupuri țintă:
- Funcționari publici aflați la mijlocul carierei, cu abilități dezvoltate de leadership și potențial
managerial;
- Persoane cu abilități academice dezvoltate care doresc să activeze ca analiști profesioniști de
politici sau să urmeze o carieră academică.
II. Programe internaționale
Programele internaționale se desfășoară în limba engleză, cu excepția Programului de Limbă
și Cultură Japoneză.
Anul universitar se desfășoară din octombrie până în septembrie.
III. Admitere
Examinarea documentelor și interviuri
Procedurile de aplicare diferă în funcție de program. Unele programe necesită aplicare
directă la G.R.I.P.S., în timp ce altele necesită aplicarea prin intermediul unei organizații
sponsor.
Pentru următoarele programe puteți aplica online direct la G.R.I.P.S.:
1. Masterat
- MP1 Program of Public Policy – 1 an
http://www.grips.ac.jp/en/education/inter_programs/policy/
- MP2 Program of Public Policy- 2 ani
http://www.grips.ac.jp/en/education/inter_programs/policy2/
- MEP Macroeconomic Policy Program – 1 sau 2 ani (cu finanțare externă sau proprie)
Str. Caransebeş nr. 1, Sector 1, 012271, Bucureşti
Tel: +40 21 310 19 05, Fax: +40 21 310 22 17
www.roburse.ro

http://www.grips.ac.jp/en/education/inter_programs/transition/
- PF Public Finance Program
http://www.grips.ac.jp/en/education/inter_programs/finance/
2. Doctorat ( 5 ani)
- PA Policy Analysis Program
http://www.grips.ac.jp/en/education/phd_programs/analysis/
3. Doctorat (3 ani )
- G-cube GRIPS Global Governance Program
http://www.grips.ac.jp/en/education/phd_programs/g-cube/
- SISP Security and International Studies Program
http://www.grips.ac.jp/en/education/phd_programs/security/
- STI Science, Technology and Innovation Policy Program
http://www.grips.ac.jp/en/education/phd_programs/innovation/
Notă: Aplicanții pot candida pentru un singur program, o dată într-un an universitar
Dacă aplicanții doresc să urmeze un program al institutului și acesta nu se regăsește în
lista de mai sus, înseamnă că pentru respectivul program aplicația se realizează fizic sau printro organizație sponsor. Mai multe informații găsiți accesând următorul link
http://www.grips.ac.jp/en/admissions/apply/
IV. Taxe și finanțare
Taxa de aplicație - 30,000 yen
Taxa de admitere- 282,000 yen
Taxa de școlarizare - 535,800 yen
Pentru detalii suplimentare, vă
https://www.grips.ac.jp/en/admissions/index/

rugăm

să

consultați

site-ul

:

Obținerea unei burse prin G.R.I.P.S.:
Bursele complete sunt valabile pentru candidații cu un nivel excepțional de calificare
care au fost acceptați pentru studii la G.R.I.P.S. Acestea sunt oferite de guvernul japonez
(MEXT), organizații internaționale și de G.R.I.P.S. Pentru a fi luați în considerare pentru
bursă, candidații nu trebuie să realizeze o aplicație separată, ci să selecteze opțiunea de
finanțare corespunzătoare în formularul de înscriere online. Tipul de bursă va fi stabilit de
G.R.I.P.S. în funcție de criteriile de eligibilitate impuse de instituția/organizația care oferă
bursă.
Notă: Numărul de burse este limitat și acestea sunt acordate în baza unui proces
competitiv.
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Bursă

Programe
eligibile

Criterii de eligibilitate Facilități
pentru candidați

Bursa
guvernului
japonez
(MEXT)

MP1,MP2,PA, - au sub 35 de ani la 1
G-cube,SISP, aprilie 2021;
STI
- provin din state cu care
Japonia
are
relații
diplomatice;

- bursă lunară:
pentru MP1, MP2, PA (în
timpul cursurilor)- 147,000
JPY;

pentru PA (în timpul
- nu au resedință în cursurilor), G-cube, SISP,
Japonia.
STI: 148,000 JPY
- taxa de aplicație, de
admitere și de școlarizare
- două bilete de avion la clasa
economică, unul din țara de
reședință în Japonia după
înmatricularea la G.R.I.P.S. și
unul din Japonia către țara de
reședință după finalizarea
studiilor la G.R.I.P.S.

GRIPS
Fellowship

PA, G-cube, - să aibă disticții -Bursă lunară:
SISP, STI
academice excepționale;
pentru PA (în timpul
să provină din alte cursurilor de masterat):
state decât Japonia.
147,000 JPY;
pentru PA (în timpul
cursurilor de doctorat), Gcube, SISP, STI: 148,000 JPY
- taxa de aplicație, de
admitere și de școlarizare
- două bilete de avion la clasa
economică, unul din țara de
reședință în Japonia după
înmatricularea la G.R.I.P.S. și
unul din Japonia către țara de
reședință după finalizarea
studiilor la
G.R.I.P.S. (
valabil doar dacă diploma de
doctor este conferită în 3 ani
de la înmatriculare)
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V. Termenul limită pentru efectuarea aplicației
Termen limită

Program

Înregistrare online (online Aplicația
entry)
transmiterea
suport
Masterat

MP1, MP2, 27 noiembrie 2020, 17.00 4 decembrie 2020, 17.00
MEP
(JST)
(JST)
PF

Doctorat

online
și
documentelor

26 februarie 2021, 17.00 5 martie 2021, 17.00 (JST)
(JST)

PA, G-cube, 13 ianuarie 2021, 17.00 20 ianuarie 2021, 17.00
SISP, STI
(JST)
(JST)

Notă: Utilizați o singură adresă de email în comunicarea cu G.R.I.P.S.
VI. Procesul de aplicație
Procesul de selecție se bazează pe evaluarea informațiilor transmise online însoțite de
documentele suport.
IMPORTANT: ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA APLICAȚIEI, VĂ RUGĂM
CONSULTAȚI CU ATENȚIE SITE-UL: https://www.grips.ac.jp/en/admissions/index/
ȘI GHIDUL DE APLICAȚIE ANEXAT.
Pasul 1: Completarea formularului de înregistrare https://gast.grips.ac.jp/entry/.
Pasul 2:Aplicația online. Introduceți ID și parola pentru a accesa portalul G.R.I.P.S.
G-way https://gportal.grips.ac.jp/fw/dfw/ASTSV004/. Parte a aplicației online este și un
interviu video.
Pasul 3: Transmiterea documentelor suport
V. Documente suport
1. Două scrisori de recomandare;
2. Adeverință de salariat, unde este cazul;
3. Actele de studii;
4. Atestatul de cunoaștere a limbii engleze;
5. Situația financiară (extras de cont, scrisoarea de la un sponsor sau de la un donator care
acordă o bursă necesară pentru a face dovada existenței resurselor financiare pentru a acoperi
costurile totale ce decurg din urmarea programului de studii- taxe și trai în Japonia- estimate
la aproximativ 2.700.000 JPY pentru primul an);
6. Dovada achitării taxei de aplicație.
7. Pentru candidații care aplică pentru un program de doctorat se solicită lucrarea de masterat
în copie.
Note:
Toate documentele trebuie să fie transmise în limba engleză;
Actele transmise prin fax sau copiile digitale prin email nu sunt acceptate;
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-

A nu se transmite documente suplimentare în afara celor solicitate;
A se transmite dovada schimbării numelui, dacă este cazul

VI. Post-aplicație
-

Notificați G.R.I.P.S. cu privire la orice schimbare a informațiilor introduse
Rezultatele selecției vor fi comunicate candidațiilor prin e-mail

Director General
Maria-Magdalena JIANU

Redactat,
Consilier, Cristina Buză
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