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Bursele postdoctorale Fulbright Senior (Visiting Scholar) se adresează 

cadrelor didactice și cercetătorilor din universități, centre și institute de 

cercetare, care intenționează să predea sau să realizeze studii și cercetări în 

mediul academic american. Candidații vor candida pentru burse de cercetare, de 

predare sau cu proiecte combinate (cercetare și predare), în orice domeniu, cu 

excepția medicinei clinice sau psihologiei clinice. Competiția se va deschide la 

mijlocul lunii mai 2017 și va avea data limită de depunere a aplicațiilor la mijlocul 

lunii octombrie 2017. 

 

Bursele Fulbright Senior pentru candidații români pot fi de minimum 3 luni și 

maximum 6 luni. 

 

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele criterii de selecție:  

 să aibă cetățenie română;  

 să dețină un doctorat (pot aplica şi doctoranzii care vor avea doctoratul la data 

plecării în programul din Statele Unite); 

 să cunoască limba engleză; 

 

Pentru înscrierea în concurs, candidații trebuie să completeze și să depună un 

formular online (https://apply.embark.com/student/fulbright/scholars/), însoțit de 

trei scrisori de recomandare, o fotocopie a diplomei de doctorat și o scrisoare de 

invitație de la potențiala universitate-gazdă din Statele Unite. Invitațiile pot fi 

transmise ca scan, pe e-mail, până la mijlocul lunii decembrie 2017, înainte de 

etapa de interviu. 

https://apply.embark.com/student/fulbright/scholars/


 

 

Bursa include transportul internațional, asigurare de sănătate, un stipendiu lunar 

care acoperă cazarea și cheltuielile de trai, o sumă pentru cărți și materiale 

educaționale și o primă de instalare. În cazul în care bursierul va fi însoțit de 

familie (soț/soție și copii necăsătoriți până în 21 de ani), cel puțin 80% din 

perioada stagiului Fulbright, acesta va beneficia și de o alocație pentru familie.  

 

Etapele de selecție : 

 Aplicațiile sunt evaluate din punct de vedere tehnic; 

 Aplicațiile sunt evaluate din punct de vedere profesional de experți români și 

americani în domeniul de specializare al aplicațiilor depuse; 

 Aplicanții ale căror candidaturi au fost cotate cu „excelent” și „foarte bine”, în 

urma evaluării specialiștilor, sunt invitați la un interviu condus de un juriu 

binațional, în prima jumătate a lunii ianuarie 2018; 

 Candidaturile finaliștilor nominalizați să reprezinte România în programul 

Fulbright Senior Award sunt transmise spre aprobare Bordului Internațional 

Fulbright; 

 Plecarea în Statele Unite va avea loc începând cu luna august 2018, în anul 

academic pentru care a fost anunțată bursa. 

 

În procesul de evaluare a candidaturilor Fulbright Senior, sunt avute în vedere 

următoarele aspecte: semnificația temei propuse și importanța acesteia pentru 

domeniului științific respectiv, importanța proiectului pentru România ; claritatea 

proiectului; realizări academice; fezabilitatea proiectului (luând în considerare 

durata propusă și resursele implicate) și necesitatea desfășurării acestuia în 

Statele Unite; planuri de diseminare a cercetării sau a experienței/ metodologiei 

de predare. Pe lângă criteriile avute în vedere la evaluarea profesională, proba de 

interviu vizează aspecte precum motivație, adaptabilitate, impactul proiectului și 

beneficiile aduse domeniului și României. 

 

Detalii la http://www.fulbright.ro  

http://www.fulbright.ro/

