BURSA IN JAPONIA
pentru studenti, masteranzi si doctoranzi
Am primit pe adresa Oficiului de Relatii Internationale o oferta de interes pentru
studentii, masteranzii si doctoranzii universitatii noastre din partea EU-JAPAN CENTRE
FOR INDUSTRIAL COOPERATION.
Oferta consta in participarea pe timp de un an (septembrie 2010-august 2011) in cadrul
unui program finantat de EU-Japan Centre for Industrial Cooperation
(co-finantat de
Comisia Europeana si Ministerul Economiei, Comertului si Industriei din Japonia) si o
companie-gazda din Japonia.
Programul se desfasoara pe toata durata in Japonia si consta in:
- participarea la un seminar despre Japonia
- un curs intensiv de 4 luni de limba japoneza
- un training de 8 luni intr-o companie japoneza.
Criterii de selectie:
Aplicantii vor fi selectati pe baza mediilor din anii de studiu, a recomandarilor din partea
profesorilor, a cunostintelor de limba engleza, a motivatiei si a atitudinii privind relatiile
dintre Uniunea Europeana si Japonia.
Pot sa aplice:
- studenti care sunt cetateni ai tarilor din Uniunea Europeana
- studenti in domeniul ingineriei
- aplicantii trebuie sa fie inscrisi la o universitate din Uniunea Europeana ca studenti,
masteranzi sau doctoranzi in momentul trimiterii aplicatiei.
- sa aiba posibilitatea de a intrerupe studiile la universitate pe durata programului

TOATE dosarele vor fi centralizate la Oficiul de Relatii Internationale pana cel tarziu in
data de 15 ianuarie 2010 ora 15:00 si vor fi trimise apoi la EU-Japan Centre for
Industrial Cooperation, European Office pentru selectie.
Cei selectati vor primi din partea organizatorilor o suma de 2.000.000 YEN (aprox.
15.000 euro) pentru suportarea cheltuielilor de transport dus-intors si diurna. Cursurile
de limba japoneza, seminarul si cazarea sunt oferite gratuit pe timpul cursului, al
seminarului si al trainingului la compania gazda.
Cei interesati sunt invitati sa vina la Oficiul de Relatii Internationale (str. C. Daicoviciu
nr. 15), unde pot gasi dosarul de aplicatie si pot obtine informatii suplimentare
referitoare la aceasta oportunitate.
Dosarul de aplicatie poate fi descarcat si de pe pagina:
http://www.eu-japan.eu/global/vulcanus-in-japan.html
Amalia Verde
Oficiul de Relatii Internationale

