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Universitatea Babeş-Bolyai
anunţă selecţia pentru
5 burse la Dongguk
University, Coreea de Sud
 5 burse de 10 luni (1 martie-20 decembrie 2021) la Dongguk University,
Seoul
Programe
 Nivel licenţă (anii II, III, IV) şi master, cursuri în limba engleză
 Toate domeniile de studiu
Criterii de selecţie
 Rezultate academice excepţionale (numai studenți integraliști).
 Pentru masteranzi, se ia în considerare media anilor de studiu, nivel licență.)
 Cunoaşterea avansată a limbii engleze
 Selecţia se va face pe baza documentelor din dosarul de aplicaţie şi a unui
interviu în limba engleză, organizat online.
Condiţiile burselor
 Studenţii selectaţi vor primi o alocaţie lunară (200.000 KRW = aprox. 180
USD/lună), cazare gratuită şi sunt scutiţi de plata taxelor de şcolarizare
 Bursa nu acoperă următoarele cheltuieli: drumul, asigurarea de sănătate şi
costul vizei
Documente necesare pentru a aplica
1. Foaia matricolă în format electronic (inclusiv ultimul semestru încheiat.
Masteranzii vor depune foaia matricolă–nivel licență + foaia matricolămasterat pentru toate semestrele încheiate, dacă este cazul)
2. CV în limba engleză, care să menționeze datele de contact ale unui cadru
didactic din UBB care poate fi contactat pentru a da detalii despre candidat
3. Scrisoare de intenţie în limba engleză
4. Scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic (opțional)
Vă rugăm să trimiteți dosarul sub forma unui singur PDF.
Calendar
 27
noiembrie
2020,
trimiterea
dosarelor
pe
adresele
teodora.sintionean@ubbcluj.ro, codruta.sintionean@gmail.com
 2 decembrie 2020, ora 10.00 – interviu. Candidații vor primi un link pentru
interviul online.
Contact
Persoană de contact: Lect. dr. Codruţa SÎNTIONEAN
teodora.sintionean@ubbcluj.ro, codruta.sintionean@gmail.com
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Informații suplimentare
1. Cheltuieli lunare estimate pentru un student bursier: 500.000 KRW, din care
primește lunar 200.000 KRW de la Universitatea Dongguk. Studenții trebuie să
acopere diferența (300.000 KRW = aprox. 270 USD) din surse proprii. Suma
estimată acoperă necesarul pentru mâncare, transport urban, cărți. Suma
necesară poate varia în funcție de stilul de viață al studenților.
2. În semestrul de toamnă 2020, cursurile de la Universitatea Dongguk au avut
loc în regim online și blended learning (unele cursuri au avut întâlniri periodice
față în față). Cursurile cu grupuri de max. 20 de studenți au putut avea loc față
în față. Universitatea Dongguk anunță că semestrul de primăvară 2021 se va
desfășura, cel mai probabil, în mod similar.
3. Toți călătorii care intră în Coreea de Sud trebuie să stea în carantină
obligatorie timp de 2 săptămâni, indiferent de naționalitate și chiar dacă testul
COVID-19 făcut gratuit de autoritățile coreene la intrarea în țară va fi negativ.
4. Semestrul de primăvară 2021 va începe la Universitatea Dongguk în 2
martie. Din cauza carantinei obligatorii, Universitatea Dongguk le recomandă
bursierilor să ajungă în Coreea cu cel puțin două săptămâni mai devreme.
5. Privitor la pandemie, climatul din Coreea de Sud a fost până acum unul de
siguranță, cu o rată scăzută de infectare, ținută sub control prin testare masivă
și anchete epidemiologice riguroase.
6. Studenții interesați de aceste burse pot adresa întrebări și uneia dintre
masterandele care se află acum la Universitatea Dongguk, cu acest tip de
bursă: Ana Ungureanu, ana_ungureanu11@yahoo.com.
7. Pagina principală a Universităţii Dongguk: http://www.dongguk.edu

