
VALONIA-BRUXELLES LA BUCURESTI  
 

APEL LA CANDIDATURA  
Programul de burse de excelenta  

IN-Wallonie- Bruxelles International  
 

In contextul globalizarii si al mobilitatii in crestere, Valonia-Bruxelles International a lansat 

incepand cu anul 2008-2009 un program de burse de excelenta care permite efectuarea de 

cercetari la nivel de doctorat sau postdoctorat in universitati din Comunitatea franceza din Belgia. 

Acest program privilegiaza polii de competitivitate determinati in cadrul planului MARSHALL, 

initiat de catre Regiunea valona din Belgia.  

Burse de excelenta IN-Wallonie- Bruxelles International se adreseaza celor care au obtinut 

o diploma de master sau cercetatorilor care doresc sa efectueze stagii de cercetare la nivel de 

doctorat sau postdoctorat in domeniile prioritare pentru universitatile din Comunitatea franceza 

din Belgia (ca regula generala, aplicatiile pentru toate domeniile sunt luate in considerare) .   

Domeniile prioritare sunt:  

-          transport si logistica  

-          mecanica  

-          biotehnologie  

-          agro-industrie  

-          aeronautica- spatial.  

Tipuri de burse de excelenta:  

-          burse la nivel de doctorat sau postdoctorat cu durata de minim 1 an, cu posibilitatea 

de prelungire de maxim 2 ori;  

-          burse de cercetare la nivel de doctorat sau postdoctorat cu o durata de la 1 la 3 

luni (aceste burse nu pot servi pentru a efectua cercetari pe teren).  

Data limita de introducere a dosarelor:  

-          pentru burse la nivel de doctorat sau postdoctorat: 1 martie 2010 pentru anul 

universitar 2010-2011 si 1 martie 2011 pentru anul universitar 2011-2012;  

-          pentru bursele de cercetare de scurta durata:  1 februarie 2010 pentru stagii in 

perioada iunie – septembrie 2010, 1 mai 2010 pentru stagii in perioada octombrie 2010 – 

ianuarie 2011, 1 octombrie 2010 pentru stagii in perioada februarie – mai 2011.  

Pentru informatii complete despre acest program de burse, va rugam accesati site-ul: 

http://www.wbi. be/ bourses (sectiunea Bourses d’excellence IN.WBI) sau sa ne contactati.  

Mult succes!  

Informatii suplimentare: Gabriela Dobre, Cultura&Comunicare, Delegatia Valonia-Bruxelles, tel.: 

021 314 06 65 sau gabrielawbb@ rdsmail.ro  

 


