Burse pentru a studia la Institutul NaŃional de ŞtiinŃe Aplicate (INSA-EURINSA)
INSA, EURINSA – filiera europeană pentru ciclul I al Institutului NaŃional de ŞtiinŃe
Aplicate (INSA) din Lyon şi Ambasada FranŃei în România crează, începând cu anul
universitar 2011-2012, un program destinat elevilor români, aflaŃi în prezent în clasa a 12 a,
care le va permite să urmeze studiile în întregime, începând cu primii doi ani pregătitori şi
până când ajung la studii de Master, în această prestigioasă instituŃie de învăŃământ superior.
Procedura de selecŃie a bursierilor:
Criteriile de selecŃie ale viitorilor bursieri:
•
•
•
•

Elevi în clasa a 12 a
CunoştinŃe excelente de Matematică/Fizică/Informatică;
Calificări anuale la Olimpiadele NaŃionale, în plus, calificarea în 2011 la
Olimpiadele NaŃionale este decisivă pentru selecŃia candidatului;
CunoştinŃe de limba franceză.

Dosarul de canidatură trebuie să conŃină:
•
•

un Curriculum vitae al candidatului, în franceză sau engleză – participarea la
Olimpiadele NaŃionale şi, evenutal InternaŃionale va fi obligatoriu
menŃionată;
o scrisoare de motivaŃie, în franceză sau engleză.

Perioada de transmitere a candidaturilor: 10 ianuarie – 31 martie 2011
Dosarele de candidatură trebuie transmise la Serviciul de Cooperare şi AcŃiune
Culturală al Ambasadei FranŃei în România, prin:
-

fax, la nr. : 021 231 05 19
e-mail, la adresa : acus.bucarest@gmail.com
poştă/curierat rapid (de preferinŃă), la adresa: Str. Emile Zola nr. 6, 011847,
Bucureşti.

PreselecŃia candidaŃilor va fi realizată de către Serviciul de Cooperare şi AcŃiune
Culturală al Ambasadei FranŃei.
SelecŃia
finală
se
va
efectua
cu
ocazia
Olimpiadelor
de
Matematică/Fizică/Informatică, între lunile februarie şi aprilie 2011. Modalitatea de selecŃie
va fi interviul pe care candidaŃii preselcŃionaŃi anterior, pe baza dosarului, îl vor susŃine.

IMPORTANT !
CandidaŃii selecŃionaŃi trebuie să efectueze înscrierea oficială la
INSA, on-line, accesând site-ul :
www.insa-lyon.fr - http://international.insa-lyon.fr, până pe data de 15 mai
2011.

PuteŃi consulta, de asemenea, şi portalul https://sites.google.com/site/excellencefrro.

