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16-17 După lansarea cu succes a primului concurs pentru burse destinate studenților 
din Parteneriatul Estic în anul universitar 2018/19, New School din Tbilisi, 
Georgia, cu sprijinul Uniunii Europene și în colaborare cu Bacalaureatul 
Internațional, are plăcerea să anunțe că al doilea concurs pentru burse pentru anul 
2020/2021 este acum deschis.
 
TToți elevii eligibili din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica 
Moldova și Ucraina în vârstă de 16-17 ani deja împliniți pe datat de 1 septembrie 
sunt invitați să aplice.
 
Pana la patruzeci de studenți de succes vor fi aleși dintre cei cu cele mai bune 
performanțe din regiune pentru a obține o diplomă IB cu specializarea în domeniul 
cercetărilor europene.



Programul Diplomei de Bacalaureat Internațional va consta într-un curs preuniversitar cu durata de doi ani. În 
procesul de studii, eseurile și activitățile educaționale, elevii vor avea parte de un program de studii european, ce 
promovează valorile europene multiculturale și multilingve.

Programul Diplomei de IB cu accent pe studii europene va fi oferit de New School din Tbilisi, Georgia, o școală 
autorizată pentru IB din 2010 și un partener al Uniunii Europene.



Transferuri directe de fonduri sau numerar 
către studenți și familiile acestora.

Deplasări interne sau internaționale în/din 
Tbilisi pentru membrii familiilor 
studenților.

Cheltuieli personale ale studenților, cum 
ar fi costurile de îmbrăcăminte,alimente 
sau băuturi achiziționate în afara 
campusului, plăți privind livrarea 
bagajelor în plus, telefoane mobile și 
calculatoare personale altele decât cele 
furnizate în scopul desfășurării 
PrProgramului privind obținerea 
Diplomei.

Bilete dus-întors, între Tbilisi și reședința familiei, în timpul vacanțelor școlare.

Materiale și resurse de studiu, necesare participării studenților în cadrul programului (cărți, 
laptopuri,calculatoare și telefoane inteligente pe durata studiilor).

Participarea la seminare, conferințe, vizite de studii și alte activități sponsorizate de UE.

Asigurare medicală, inclusiv servicii stomatologice.

Cazarea în Tbilisi, Georgia, inclusiv mesele. Studenții vor fi cazați în pensiuni. Standardele 
înalte de calitate și siguranță, deja adoptate la New School vor fi păstrate.

Compensarea costurilor de achiziționare a biletelor pentru transportul local, decontate 
fiecărui student pe un card personal de debit emis de Banca Georgiei.

Taxa de școlarizare pentru anul școlar 2020/2021 pentru Programul Bacalaureatului 
Internațional orientat pe teme europene, la New School din Tbilisi, Georgia.

Programul de burse este finanțat de Uniunea 
Europeană.

Bursa se va acorda pentru primul an de 
învățământ și se va prelungi automat pentru 
al doilea an școlar, cu condiția încheierii 
anului întâi cu succes. Studenții nu vor 
trebui să aplice din nou în cel de-al doilea 
an.

Bursa acoperă întregul ciclu de doi ani al 
Programului privind obținerea Diplomei IB, plus 
costurile de cazare, dacă este cazul.

ȘCOALA EUROPEANĂ BAZATĂ PE UN PARTENERIAT ESTIC PROGRAMUL DE BURSE 2021-2022 PENTRU OBȚINEREA STUDIILOR MEDII



NOTE ELIGIBILE * *
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Notes:

ARMENIA

RESPUBLICA 

MOLDOVA

UCRAINA

9-10

NOTE ELIGIBILE * *

9-10

NOTE ELIGIBILE * *

9-10

NOTE ELIGIBILE * *

9-10

NOTE ELIGIBILE * *

9-10

NOTE ELIGIBILE * *

9-10

* De la 1 septembrie 2021 * * De la data depunerii cererii

VÂRSTA ELIGIBILĂ *

VÂRSTA ELIGIBILĂ *

16-17

16-17

VÂRSTA ELIGIBILĂ *

16-17

VÂRSTA ELIGIBILĂ *

16-17

VÂRSTA ELIGIBILĂ*

16-17

VÂRSTA ELIGIBILĂ *

16-17

AZERBAIJAN

BELARUS

GEORGIA

Concursul pentru obținerea bursei se bazează pe merite și este gratuit pentru candidații care 
îndeplinesc cerințele.

Candidații eligibili trebuie să îndeplinească toate următoarele 
cerințe:

1. Să fie cetățeni ai Armeniei, 
Azerbaidjanului,Belarusului, Georgiei, Respublica 
Moldovei sau ai Ucrainei și să aibă posibilitate de a 
primi undocument de călătorie internațională pentru a 
călători în Georgia.
2. Să locuiască în Armenia, Azerbaidjan,Belarus, 
Georgia, Respublica Moldova sau Ucraina în 
momentul depunerii cererii.

3. Să întrunească cerințele privind notele/vârsta 
stabilite pentru țara lor, așa cum este prezentat mai 
jos:

4. Să fie înmatriculat la o școală secundară într-una 
dintre cele șase țări, în momentul depunerii cererii.

5. Să dețină un nivel mediu minim de 70% din GPA1 în 
anul precedent și în anul curent de studii secundare.

1 Grade Point Average
2 B2 Level corresponds to the Upper Intermediate level, which means that a 
student can function independently in a variety of academic and 
professional environments in English, although with a limited range of 
nuance and precision.

6. Să fi studiat anterior limba engleză și să 
demonstreze abilitatea de a vorbi limba engleza în 
momentul înmatriculării (nivelul B22 și mai mare).

7. Cunoașterea unei alte limbi a UE va fi considerată 
un avantaj.

  Studenții obligați să îndeplinească stagiul militar în 
ultimul lor an de școală ar putea să nu fie eligibili.





Comunicare și abilități orale, incluzând dar fără a 
se limita la limba engleză vorbită.

Competențe sociale și implicare activă în 
activitățile extrașcolare (sport, cluburi, 
concursuri etc.).

Interviurile individuale cu personalul din New School și alți evaluatori sunt programate să aibă loc în aprilie 
2019.
 
În timpul interviurilor, Comisia de selecția va acorda o atenție sporită motivației studenților,receptivității lor 
pentru alte culturi și interesul lor în chestiuni europene.
 
Lista bursieLista bursierilor pentru anul școlar 2021-2022 va  anunțată în a doua jumătate a lunii mai 2021. Participantul 
este așteptat să se implice pe toată durata programului.

Pentru informații suplimentare pe durata 
procesului de depunere a cererilor, vă 
rugăm să contactați:

euscholarship@eapeuropeanschool.eu

sau să apelați la: 
+ 995 32 225 70 06 (x) 
+ 995 599 25 17 17 (celular).

Deschidere către experiențe de învățare și 
culturi noi.

Disponibilitate de a trăi într-o pensiune și 
într-o țară străină sau departe de acasă (după 
caz).

Subiectele de studiu și cursurile la care 
candidatul ar dori să se înmatriculeze.

Curiozitate și motivație.

Interviul, ce va dura în jur de 30 de minute, va evalua următoarele elemente privitoare la pregătirea 
studenților pentru curs:

Pe baza rezultatelor testelor scrise, solicitanții de succes (în jur de 30-40% dintre toți participanții) 
vor fi invitați la un interviu prin Zoom, ceea ce reprezintă etapa a treia și finală a procedurii de 
selecție. Acestea se planifică a fi petrecute în aprilie 2021, în limba engleză.







EASTERN PARTNERSHIP EUROPEAN SCHOOL SCHOLARSHIP PROGRAMME 2021-2022  FOR SECONDARY EDUCATION FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Oare Programul de Burse oferă șanse egale pentru solicitanți?

Care sunt condițiile de trai în complexul rezidențial?

Se oferă oare studenților materiale de studii?

Ce activități extra-curriculare sunt prevăzute în New School?

Unde vor locui studenții în timpul anului școlar/anilor școlari?
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Supported by
the European Union

APPLY
Pentru informații suplimentare pe durata 
procesului de depunere a cererilor,
vă rugăm să contactați:

euscholarship@eapeuropeanschool.eu
sau să apelați la:

+ 995 32 225 70 06 (fix)
+ 995 577 39 39 99 (celular)

EASTERN PARTNERSHIP EUROPEAN SCHOOL SCHOLARSHIP PROGRAMME 2021-2022 FOR SECONDARY EDUCATION FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Ce documente personale sunt necesare pentru elevi?

Au oare elevii drept la transport gratuit în Tbilisi?

Ce acoperă asigurarea medicală?

Ce cheltuieli trebuie să fie acoperite de studenți?

Care este codul  vestimentar în școală?
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APPLY
NOW!
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