ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI
1. Sunt eligibil/ă pentru programul „Bursele de Studiu ARCADIA în domeniul dezvoltării
internaţionale pentru studenţii români_2014”?
Pentru a aplica la acest program de studiu trebuie să deţii cetăţenia română şi să fii înscris în
cadrul unui program de studiu masteral sau doctoral la o Universitate din România.
Reprezintă un avantaj dacă eşti înscris la un program de studiu cu o specializare în domeniul
dezvoltării şi cooperării internaţionale.
2. În ce limbă trebuie să redactez documentele care fac parte din dosarului de aplicatie?
Documentele trebuie redactate în limba română. Ca excepție documentului de accept din
partea organizației gazdă/persona de contact din țara de destinație, poate fi redactata în EN
sau FR.
3. Care este termenul limită până la care trebuie să trimit aplicaţia?
Termenul limită pentru trimiterea aplicaţiilor este 4 Aprilie 2014.
ATENŢIE!
Selecţia este continuă, astfel că vă recomandăm să ne transmiteţi aplicaţile cât de repede
posibil.
4. Ce conține dosarul de aplicație?
1. Formular de aplicaţie semnat si datat (se va trimite o copie scanată)_RO
2. Curriculum Vitae (menţionaţi si lista de publicaţii dacă este cazul)_RO
3. Scrisoare de recomandare din partea profesorului coordonator al tezei de disertaţie/ doctorat
sau a profesorului pentru cursul căruia se va pregăti studiul_RO
4. Adeverinţa privind atestarea calităţii de student în cadrul unei universităţi din România
master sau doctorat_RO
5. Dovada acceptului de către instituţia gazdă (Scrisoare de confirmare sau un e-mail în care să
fie specificat acceptul instituţiei) _EN/FR
5. Care sunt criteriile de selecţie pentru acest program de burse?
 Calitatea propunerii de cercetare (relevanța pentru temele propuse de la punctul 3.1 din regulament
pe care îl puteţi vizualiza aici:
o http://arcadianetworkdotorg.files.wordpress.com/2014/02/regulament-program-burse-destudiu-arcadia_2014.pdf
 Fezabilitatea cercetării propuse; adaptarea metodologiei de studiu la tema studiată și la zona de
destinație, originalitate;

 Se va acorda prioritare propunerilor de cercetare pentru finalizarea disertațiilor sau a tezeleor de
doctorat;
 Motivația privind efectuarea vizitei de studiu, planificarea și utilitatea vizitei pentru propunerea de
cercetare;
 Buget realist - corelarea între bugetul propus și costurile aferente vizitei de studiu;
6. Pot propune un proiect de cercetare în parteneriat cu un alt coleg/o altă colegă?
Nu. Aplicațiile sunt individuale.
7. Ce oferă acest program studenților?
 Bursa de studiu pentru efectuarea unei vizite de studiu într-una dintre țările în curs de
dezvoltare;
 Program de consiliere academică pentru rafinarea meteologiei și dezvoltarea abilităților de
scriere academică;
 Posibilitatea de a prezenta lucrarea de cercetare în varianta intermediară în cadrul conferinței
internaționale ARCADIA din 15 iunie de la Cluj Napoca pentru primirea de recomandări și
sugestii din partea experților prezenți. Mai multe detalii despre conferință puteți găsi aici:
http://arcadianetwork.org/projects/annual-conferences/annual-conference-2014/
 Publicarea lucrării finale în Romanian International Development Review;
8. Care este valoare maximă a burselor acordate în cadrul acestui program?
Bursa de studiu este în valoare de 700 de euro. Dacă candidatul poate dovedi în bugetul din
formularul de aplicaţie că vizita de studiu implică costuri care depăşesc bursa de 700 de euro,
atunci comisia de selecţie poate lua hotârârea, cu notă de excepție, de a suplimenta bursa de
studiu în limita fondurilor disponibile.
9. Care este durata maximă de derulare a vizitei de studiu?
Durată maximă este de 7 zile în care este inclusă şi perioada de deplasare.
10. În ce perioadă trebuie efectuate aceste vizite de studiu?
Vizitele de studiu trebuie efectuate în intervalul: 15 aprilie-31 mai 2014.
11. Care sunt costurile eligibile pentru a fi acoperite de bursă de studiu?
Această bursă de studiu acoperă în principal următoarele tipuri de costuri: transport (se va
lua în calcul cel mai economic mijloc de transport), cazare (se va lua în calcul cea mai

economică formă de cazare), asigurare de sănătate de călătorie, taxe de bibliotecă, viza,
alte taxe, alte cheltuieli pe care candidatul le specifică în bugetul din formularul de aplicaţie.
ARCADIA doreste ca prin această bursă să fie acoperite toate chetuielile aferente efectuării
vizitei de studiu.
12. În ce constă dovada acceptului la o instituţie gazdă?
Dovada acceptului presupune o scrisoare de acceptare semnată de un reprezentant al
instituţiei gazdă care poate fi supervizorul sau profesorul cu care vei lucra sau un e-mail din
partea unui reprezentant al instituţiei care poate fi supervizorul sau profesorul cu care vei
lucra. Scrisoarea de acceptare sau e-mailul vor fi redactate în limba Engleză sau Franceză.
13. Ce ar trebui sa conţină emailul sau scrisoarea de acceptare?
Datele persoanei de contact/ profesor/supervizor cu care veţi lucra în cadrul instituţiei gazdă,
şi să fie clar că acea instituţie a acceptat să studiaţi şi să vă desfăşuraţi vizita de cercetare în
perioada enunțată de voi; alte detalii pe care le consideră importante instituţia gazdă.
14. Poate ARCADIA să faciliteze accesul la instituţii gazdă?
Responsabilitatea identificării unei instituţii gazdă pentru desfăşurarea vizitei de de studiu
cade în sarcina candidatului.
EXCEPȚIE: Dacă tematica ta de cercetare se focusează pe analiza impactului unor
programe de asistenţă tehnică derulate de MAE în ţările prioritare, atunci te rugăm să trimiți
un email la daniela.cervinschi@arcadianetwork.org în care să menționezi exact proiectul pe
care dorești să îl studiezi și numele instituției pe care dorești să o contactezi în țara de
destinație. ARCADIA împreună cu MAE va faclita accesul dvs și contactarea instituțiilor
gazdă.
Pentru informații asupra proiectelor derulate de MAE în țările partenere vă rugăm accesați:
a. www.aod.ro
b. http://undp.ro/projects.php
15. Ce tematici ar trebui sa abordeze proiectele de cercetare propuse?
Temele propunerilor de cercetare trebuie să fie în strânsă legătura cu prioritățile politicii
naționale de cooperare pentru dezvoltare; mai multe detalii despre aceasta politică AICI.
Teme sugerate:
a. Tranziția spre democrație (reconstrucţia statului, guvernanța democratică, reforma
administrativă, sprijinul societății civile, mass-media; rezolvarea conflictelor)

b. Dezvoltarea economică sustenabilă în contextul schimbărilor climatice: proiecte și
initiative; ODM;
c. Identificarea și capitalizarea unor experiențe relevante de succes din perioada de
tranziție a României spre un regim democratic- posibilitatea de a exporta aceste bune
practici (inclusiv prin identificarea și analiza unor proiecte de colaborare regională în
desfășurare cu rol în transferul experiențelor de tranziție;
d. Creionarea identității de „nou donator” în raport cu țările beneficiare ale asistenței:
modalități de acordare a asistenței financiare și tehnice pentru dezvoltare; studii
comparate pe noii donatori (noi state membre UE 2004 și 2007);
e. Analiza impactului unor proiecte de asistență tehnică derulate de MAE în țările
prioritare (se vor pune la dispoziția candidatului documentele de proiect necesare de
către echipa MAE);
16. Care sunt zonele prioritare și cele de interes pentru desfășurarea vizitelor de studiu?
Zone prioritare:
a. Europa de Est, Caucaz: Azerbaidjan, Armenia, Belarus, Georgia, Republica Moldova
Zone de interes:
b. N Africii: Egipt, Tunisia;
c. Zona Balcanilor
Se accepta propuneri si pentru alte destinatii, tari in curs de dezvoltare, insa prioritate se va
acorda propunerilor de cercetare care vizeaza efectuarea de deplasari in zonele menționate
mai sus.
17. Unde și în ce format pot trimite aplicația pentru această bursă?
Dosarul se va trimite în format electronic la adresa de
email:daniela.cervinschi@arcadianetwork.org cu menţionarea în titlul mailului Aplicaţie
program burse de studiu ARCADIA_2014_nume aplicant
MENȚIUNE:
Înainte de a trimite dosarul de aplicație vă rugăm consultați Regulamentul privind organizarea și
desfășurarea porgramului de burse de studiu pentru a verifica drepturile și obligațiile aferente
bursierilor (punctul 8).
Accesați regulametul de aici: http://arcadianetworkdotorg.files.wordpress.com/2014/02/regulamentprogram-burse-de-studiu-arcadia_2014.pdf
18. În ce limbă va trebui redactată lucrarea și prezentată în cadrul conferinței de la Cluj-Napoca
din iunie 2014?
Lucrarea va fi redactată și prezentată în limba engleză.

