Bursele World Federation of Scientists (WFS)
WFS, organizație internațională cu sediul la CERN-Geneva, anunță deschiderea concursului
pentru obținerea de burse de un an (250 de SFR – circa 1000 de lei/lună), acordate candidaților
care satisfac următoarele condiții:





Sunt la sfârșitul anului I de Masterat sau în anul I sau II de Doctorat.
Au o situație materială dificilă.
Au calificative foarte bune la examene.
Se încadrează în Lista de subiecte a WFS:
“The 15 Planetary Emergencies identified by the World Federation of Scientists are:

Water

Soil

Food

Energy

Pollution

Limits of Development

Climatic Changes

Global Monitoring of the Planet

Missile Proliferation and Defence

Science and Technology for Developing Countries

Organ Substitution

Medicine and Biotechnology

Cultural Pollution

Defence Against Cosmic Objects

Conversion of Military Resources”
 Bursele se acordă în țară și doar cetățenilor români (indiferent de naționalitate).
Pentru alcătuirea dosarului, trebuie urmate instrucțiunile din cele două documente alăturate.
Numărul maxim de burse obținute de Facultatea de Fizică este de 3-4.

Formularul de aplicație conține instrucțiuni de completare.
Odată completat, ștergeți instrucțiunile scrise cu Calibri (Body), italic, culoarea rosie.
Actele care trebuie atașate formularului:
1. Application Form completat și semnat de aplicant(ă);
2. CV al aplicantului(ei);
3. Descrierea proiectului semnat de aplicant(ă) și de instructor (max. 3 pag.)
Descrierea trebuie să conțină un titlu, autorul(autoarea), facultatea, forma de studii, anul,
specializarea, numele instructorului și mențiunea PROIECT pentru BURSA WFS.

Alegerea proiectului este bine să fie făcută pe un subiect din disertația de Master sau din teza de
Doctor, iar instructorul să fi conducătorul acestei lucrări, după caz. Este bine să fie cu grad de
Profesor sau Conferențiar, dar poate fi (cel puțin) Lector, dar cu un număr mare de lucrări în
domeniu.
Structura proiectului trebuie să fie ca o lucrare: motivul alegerii, importanța subiectului, ce se
urmărește, descrierea etapelor, bibliografie ...
Descrierea proiectului trebuie semnată atât de aplicant cât și de instructor.
4. Scrisoare de acceptare de la instructor, în care acesta acceptă să conducă lucrarea respectivă în
mod explicit, cu referire la lucrare și la candidat (ă) (o jumătate de pagină).
5. CV instructor cu lista de lucrări.
6. Două recomandări (max. 1 pag. fiecare), de la două cadre didactice (altele decât instructorul).
OBSERVAȚII:
 punctele 4 și 6 vor fi redactate sub forma unor scrisori adresate Prof. Antonino Zichichi, WFS
President.
 Toate materialele vor fi în limba engeză.

