BURSĂ ÎN JAPONIA PENTRU STUDENȚII, MASTERANZII ȘI DOCTORANZII
UNIVERSITĂȚII TEHNICE DIN CLUJ-NAPOCA
Dragi prieteni și viitori prieteni ai programului de burse Vulcanus in Japan,

Vă anunțăm cu plăcere că organizatorul EU-Japan Centre for Industrial Cooperation a relansat programul de
burse Vulcanus in Japan 2021!
Oferta constă în participarea pe timp de un
an (septembrie 2021- august 2022) în cadrul
unui program finanțat de EU-Japan Centre
for Industrial Cooperation (co-finanțat de
Comisia Europeana și Ministerul Economiei,
Comerțului și Industriei din Japonia) și o
companie-gazdă din Japonia.
În condiții normale, programul se desfășoară pe toata durata în Japonia și constă în:
❖ participarea la un seminar despre Japonia;
❖ un curs intensiv de 4 luni de limba japoneză;
❖ un training de 8 luni într-o companie japoneză.
Candidații vor fi selectați pe baza mediilor din anii de studiu, a recomandărilor din partea profesorilor, a
cunoștințelor de limba engleză, vorbită și scrisă, a motivației, a atitudinii privind relațiile dintre Uniunea
Europeană și Japonia și a abilității de a se adapta într-un mediu cultural diferit.
Pot să aplice persoanele care întrunesc cumulativ următoarele condiții:
❖ studenți care sunt cetățeni ai țărilor din Uniunea Europeană sau COSME (detaliile despre apartenența la
COSME pot fi vizualizate la http://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan);
❖ studenți în domeniul tehnic, al ingineriei, al științelor exacte sau al tehnologiilor avansate;
❖ studenți înmatriculați la o universitate din UE/COSME care, în momentul trimiterii aplicației, sunt cel puțin
în anul 4 licență, masteranzi în orice an sau doctoranzi până în penultimul an;
❖ studenți care au posibilitatea de a întrerupe studiile la universitate pe toată durata programului.

Cei selectați vor primi din partea organizatorilor o sumă de 1 900 000
JPY (aprox. ~ 15 000 EUR) pentru susținerea cheltuielilor de transport
dus-întors și diurnă. Cursurile de limba japoneză, seminarul și cazarea
sunt oferite gratuit pe timpul cursului, al seminarului și al trainingului
la compania gazdă.
Noutatea cea mai importantă ar fi că, spre deosebire de anii anteriori,
aplicațiile vor fi transmise în acest an numai online, însă varianta în format letric a dosarului conținând
documentele în original va fi solicitată ulterior, în cazul în care veți trece cu succes de prima etapă.

IMPORTANT!
❖ Perioada pentru depunerea candidaturii online este 10 ianuarie 2021- 10 februarie 2021.
❖ Adeverința de la secretariat (documentul nr. 7) va fi transmisă electronic către Biroul de Relații
Internaționale până cel târziu în 9 februarie 2021, la ora 14.00, la adresa international@staff.utcluj.ro, iar
documentul emis în limba engleză va fi semnat, ștampilat și transmis pe cale electronică spre dvs.

Cei interesați sunt invitați să trimită un e-mail la adresa Stefania.Campean@staff.utcluj.ro pentru a solicita
detalii referitoare la bursa oferită în 2021.

Mult succes!
Echipa Biroului de Relaţii Internaţionale
Adresa e-mail: international@staff.utcluj.ro

