
 

 

  

 

 

PROGRAMUL « Doctorat în co-tutelă »  

Apel deschis între 14 decembrie 2012 şi  

1 martie 2013  

 

Tipul programului :  

Bursă de studii cu o durată de 12 luni, în Franţa, repartizate în decursul a trei ani, în 

vederea realizării unei teze de doctorat. Programul se adresează proiectelor de teză în  

co-tutelă sau în dublă coordonare, între Franţa şi România.  

 

Condiţii de eligibilitate :  

Candidaţii de naţionalitate română care au absolvit un Master în anul 2012 sau anterior 

sau care sunt înscrişi în acest moment la Master. Doctoranzii înscrişi în primul an de 

teză, în anul universitar 2012/2013, sunt eligibili pentru acest program.    

Formalităţile ce trebuie urmate (în două etape):   

1/ Candidaţii trebuie să întocmească un dosar care va conţine următoarele 
documente:  

 
o Formularul de candidatură completat (a se vedea mai jos)  

o Proiectul de cercetare  

o Scrisoarea de motivaţie în franceză  

o Curriculum vitae în franceză 

o Copia diplomei de bacalaureat  

o Copii ale diplomelor academice obţinute (în absenţa diplomei, va fi 

acceptată o adeverinţă care atestă obţinerea diplomei)  

o Foi matricole corespunzătoare tuturor anilor de studii  

o Scrisoare de recomandare sau acordul de principiu atât din partea unui 
Director de cercetare român cât şi din partea unuia din Franţa.  

NB : Fără a fi obligatoriu, un certificat lingvistic de cunoaştere a limbii franceze, de 
nivel B2 sau superior (DELF sau TCF) va consitutui un avantaj. Nivelul de cunoaştere a 
limbii franceze de către candidaţi preselecţionaţi va fi evaluat cu ocazia interviului de 
selecţie finală.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Candidaturile trebuie transmise până la data de 1 martie 2013 (data poştei) la unul din 
centrele de depunere propuse mai jos :  

CENTRUL DIN BUCUREŞTI   

Institutul Francez din România                                             

Bd. Dacia nr. 77 

Bucureşti, Sector 2 

 

Persoană de contact : Isabelle GLAS ;  

bourses.bucarest-amba@diplomatie.gouv.fr 

CENTRUL DIN IAŞI  

Institutul Francez   

Direcţia Regională din Iaşi  

Bd. Carol I nr. 26 Iasi 700505 

Persoană de contact : Olivier DUMAS 

olivier.dumas@institutfrancais-

roumanie.com 

 

 
CENTRUL DIN CLUJ-NAPOCA 

Institutul Francez din România  

Direcţia Regională din Cluj-Napoca   

Str. Brătianu nr. 22  

400079 Cluj-Napoca 

 

Persoană de contact : Teodora BACARAN 

campusfrance-cluj@institutfrancais-

roumanie.com 

 

 

 

CENTRUL DIN SIBIU 

Universitatea „Lucian Balga” din Sibiu   
- Lectorat de Limba franceză  
Facultatea de Litere, etaj 1, sala 36 

550024 5-7 Bd. Victoriei, SIBIU 

 
Persoană de contact : Pierre GUIOL 

sibiulectoratfrancais@gmail.com 
 

 

CENTRUL DIN CRAIOVA 

      Universitatea din Craiova - Lectoratul de 

Limba franceză  

Facultatea de Litere-Departamentul de 

Limba franceză  

Str. AL I. Cuza nr.13-15 

200585 CRAIOVA 

 

Persoană de contact : Guillaume DUJARDIN 

lecteurdefrancaiscraiova@yahoo.fr 

 

  

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2 / Candidaţii trebuie să facă act de candidatură înainte de data de 1 martie 2013, prin 
transmiterea unui e-mail la adresa bourses.bucarest-amba@diplomatie.gouv.fr 

menţionând : 

 

- numele, prenumele şi numărul de telefon al candidatului  

- data şi locul naşterii candidatului 

- programul de burse solicitat  

- data de depunere sau de transmitere a dosarului prin poştă  

- în ataşament, dosarul de candidatură  

 

 

În perioada 1 - 5 martie 2013, candidaţii vor primi un e-mail de confirmare a 
primirii dosarului de candidatură.  

Procedura de selecţie:  

Selecţia se desfăşoară în două etape:   

1/ O preselecţie realizată pe baza dosarului de candidatură complet.    

Preselecţia va avea loc în luna martie. Candidaţii vor primi rezultatele cel târziu pe data 

de 15 aprilie.    

 

Principalele criterii care sunt luate în calcul: nivelul academic, proiectul de studii 

ambiţios pe care şi-l propune candidatul, coerenţa parcursului candidatului şi obiectivele 

candidatului, prezentarea generală (argumentarea proiectului, respectarea listei de 

documente solicitate în constituirea dosarului).  

 

2/ Un interviu în limba franceză în faţa unui juriu franco-român  

Interviurile vor avea loc la Bucureşti, în cursul lunii mai 2013, în faţa unui juriu compus 

din profesori universitari şi din reprezentanţi ai Amabsadei Franţei în România. 

Candidaţii vor fi informaţi cu privire la data la care va avea loc interviul, cu minim trei 

luni înainte de acesta.   

 

Interviurile se vor desfăşura exclusiv la datele anunţate în momentul convocării. 

Candidatul poate totuşi să solicite modificarea orei la care a fost iniţial programat.  

 

Studenţii vor fi anunţaţi cu privire la rezultatele finale prin e-mail, cel mai târziu la 

începutul lunii iunie 2013.   

 

 



 

 

 

 

 

 

Avantajele Bursei guvernului francez:  

Bursa guvernului francez reprezintă o sumă forfetară şi are următoarele avantaje:  

- o alocaţie lunară de 1060 € timp de 12 luni, repartizate pe durata a trei ani în 
care se va realiza teza de doctorat 

- suportarea taxei de înscriere în cadrul instituţiei de învăţământ (conform 

grilelor stabilite de către Ministerele în cauză)  

- suportarea asigurării sociale şi de responsabilitate civilă  

- posibilitatea de a avea acces la cazarea în campusul universitar, cu condiţia 

existenţei locurilor disponibile, sau acordarea unei idemnizaţii de cazare 

- indemnizaţii pentru achiziţionarea de material bibliografic (bibliografie scrisă şi 

în format electronic)  

- primirea şi consilierea pe toată durata sejurului la studii în Franţa. 

 

Pentru toate informaţiile suplimentare, puteţi transmite un e-mail la adresa:   

bourses.bucarest-amba@diplomatie.gouv.fr 

 

Mult succes ! 

 

 


