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Prin acordarea unei diplome de calitate, recunoscute pe plan internațion-
al, acest program de burse finanțat de Uniunea Europeană oferă o opor-
tunitate de studii excepțională pentru tinerii din țările Parteneriatului Estic 
(EaP): Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și 
Ucraina. Programul urmărește, totodată, promovarea schimburilor inter-
regionale în rândul elevilor din aceste țări. 

Programul oferă un curriculum academic cuprinzător și riguros de doi ani al 
Diplomei IB, la care se va adăuga oportunitatea unică de a efectua studii 
specializate despre Europa și în domeniul afacerilor europene. Prin orientar-
ea și sprijinirea cursurilor de către Secretariatul General al Școlilor Europene, 
cursurile în domeniul științelor umaniste, a limbilor și literaturilor, artei și 
istoriei au fost aliniate la studiile europene de bacalaureat (EB) și au fost 
suplimentate cu o perspectivă europeană aparte. În studiile, eseurile și activ-
itățile lor de învățare, elevii vor avea astfel șansa adițională de a cugeta 
asupra subiectelor și temelor europene.

Diploma IB este acceptată la peste 2.000 de universități din 75 de țări. Lista 
acestora este accesibilă printr-un director de căutare pe pagina web a 
organizației (www.ibo.org). De asemenea, IB deține o listă de universități care 
oferă burse pentru absolvenții IBDP în condițiile specificate de fiecare 
instituție. După încheierea Programului de Bursă, studenții pot să-și prezinte 
diplomele autorităților naționale din țara lor de origine pentru  echivalarea 
oficială a acestora. 

Bacalaureatul Internațional (IB) este o fundație internațională motivată 
de misiunea de a crea o lume mai bună prin învățământ. IB oferă un 
program de studiu ce pune accent pe o formare a elevilor care să-i deter-
mine să acționeze în mod etic și să gândească logic, critic și independent. 
Totodată, IB oferă un mediu de învățare internațional și multicultural 
pentru elevii săi din întreaga lume și îi pregătește să facă față 
provocărilor lumii noastre globalizate. În acest sens, filosofia educațională 
IB urmează principiile și obiectivele Bacalaureatului European (EB). 

Acest Program de Diplomă IB este oferit de către New School din Tbilisi, 
Georgia, o școală IB autorizată din 2010. New School a contribuit la 
învățământul multilingv și multicultural din Georgia, precum și la studiile și 
carierele de succes ale multora dintre absolvenții săi naționali și străini. 
Recent, New School s-a bucurat de un mare succes prin realizarea primei 
sale Diplome IB cu specializare în domeniul studiilor europene, iar acum 
este și mai bine pregătită ca să continue această experiență didactică cu cel 
mai recent grup de studenți ai săi din regiune.

Care este obiectivul programului de burse al Școlii Europene
din cadrul Parteneriatului Estic?

Ce este Programul Diplomei IB cu specializare
în domeniul studiilor europene?

Vor avea oare vreun avantaj elevii cu diplomă IB
la universitățile din întreaga lume?

Care este conceptul IB?

Cine oferă Programul de Diplomă IB?
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Acest Program de Burse are ca obiectiv asigurarea unui echilibru de gen, 
precum și o reprezentare geografică echilibrată în baza dosarelor primite. 
Acest lucru a fost abordat cu succes la primul grup, compus din studenți 
din toate cele șase țări ale Parteneriatului Estic. Elevii care dețin statutul de 
IDP sau refugiat și sunt cetățeni ai uneia dintre țările Parteneriatului Estic 
sunt de asemenea încurajați să aplice. 

În cadrul complexului rezidențial, studenții locuiesc câte doi în camere 
complet echipate cu facilitățile și echipamentele necesare pentru asigu-
rarea unei atmosfere optime de studiu. În plus, mesele servite la New 
School sunt pregătite în conformitate cu cele mai înalte standarde de 
calitate, mâncarea fiind întotdeauna sănătoasă și proaspătă, incluzând 
diverse opțiuni pentru studenții cu restricții alimentare. 

Elevilor li se permite să călătorească în țara lor de origine de patru ori pe 
an (în timpul iernii, toamnei, verii și sărbătorilor de primăvară). Cheltuielile 
de transport sunt incluse în bursă. 

Materialele de studiu, împreună cu echipamentul specific necesar 
pentru Diploma IB (de exemplu, calculatoare) sunt incluse în bursă. În 
plus, elevilor bursieri le sunt acordate laptopuri personale individuale 
atât pentru a fi folosite la ore, cât și pentru a-și face temele, precum 
și un telefon mobil pentru a accesa aplicația de cazare.

Activitățile extra-curriculare definesc mai departe perspectiva europeană 
a experienței studenților la New School, permițându-le să participe la con-
ferințe și evenimente pe teme europene,  susținute de către cadrele univer-
sitare și înalți funcționari din UE. În plus, vor fi organizate vizite de studiu la 
Instituțiile Europene pentru a consolida cunoștințele studenților despre 
Europa și poporul european. În timpul acestui program de doi ani, 
studenții participă la diferite activități, inclusiv fotbal, baschet, volei, înot, 
șah, Modelul Națiunilor Unite, teatru și clubul de gătit. În fiecare semestru, 
studenții pot călători în diferite zone ale Georgiei și acest lucru s-a dovedit 
a fi o experiență cu adevărat  valoroasă pentru studenții bursieri.

Elevii vor locui în complexul de cămine situat în campusul școlii New School. 
Noul complex rezidențial va oferi confort elevilor și personalului școlii. Spațiile 
comune din cadrul complexului, destinate studiilor și activităților sociale, oferă 
oportunități excelente de a împărtăși cunoștințe și experiențe între colegi. Un 
coordonator de consiliere și o echipă de mentori vor supraveghea elevii în 
permanență, asigurându-le confort, siguranță și bunăstare generală.  

Oare Programul de Burse oferă șanse egale
pentru solicitanți?

Care sunt condițiile de trai în complexul rezidențial? 

De câte ori pe an pot studenții călători acasă?

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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APPLY
NOW!

Vă rugăm să vizitați pagina 
www.eapeuropeanschool.eu
pentru a afla toate informațiile despre acest 
apel de dosare și a iniția procesul de de 
depunere a dosarelor online. 

Pentru informații suplimentare,
vă rugăm să contactați: 

euscholarship@eapeuropeanschool.eu 
sau să apelați la:

+ 995 32 225 70 06 (fix)
+ 995 599 25 17 17 (celular)

Supported by
the European Union

În cadrul procesului de înscriere, elevii trebuie să prezinte formularul de con-
simțământ parental, certificatul de naștere și foaia matricolă pentru anul 
școlar anterior/anii școlari anteriori în limba engleză sau copia tradusă în 
limba engleză și legalizată în cazurile în care documentele originale nu sunt 
în limba engleză. Studenții care obțin bursa trebuie să dețină pașaport, 
certificat de naștere și foaia matricolă.

Utilizarea transportului public, inclusiv a autobuzelor și a metroului din 
Tbilisi, este gratuită pentru studenții bursieri.

Elevii vor beneficia de o asigurare medicală care acoperă în întregime 
majoritatea cheltuielilor medicale de bază, inclusiv intervențiile dentare. 
Lista tratamentelor medicale este reînnoită în fiecare an.  

Cele mai multe dintre cheltuielile de trai de bază sunt incluse în bursă, astfel 
încât unicele costuri ce vor fi suportate de studenți ar putea fi pentru 
propriile lor haine și activități suplimentare care nu sunt acoperite de bursă.

Nu există uniforme formale în școală, dar elevii trebuie să poarte 
cămăși albe și pantaloni sau rochii întunecate.

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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