
Bursele World Federation of Scientists (WFS) 2022-2023 

 

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 în anul 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 (a se  consulta 

documentele atașate). 

- Bursele se acordă în țară și doar cetățenilor români 

(indiferent de naționalitate). Sunt acceptate deplasări 

temporare la alte universități. 

 

Actele care constituie dosarul aplicantului: 



1. Application Form (completat) semnat de aplicant(ă). 
(Application Form rămâne în .doc sau .docx). 

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 ... 

4. Scrisoare de acceptare de la instructor, în care acesta 

acceptă să conducă lucrarea respectivă, 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). 

OBSERVAȚIE: punctele 4 și 6 vor fi redactate sub forma de 

scrisori adresate Prof. Antonino Zichichi, WFS President. 
 

Toate materialele vor fi în limba engleză. 
Dosarul va fi transmis electronic la adresa de mail 

ioana.cristea@ubbcluj.ro 

 

Termen de transmitere a documentelor este 21 octombrie 2022, ora 16. 

mailto:ioana.cristea@ubbcluj.ro

