PROCEDURA DE RECRUTARE PENTRU
PROGRAMUL COPERNIC
Sesiunea 2013/2014

Condiţiile necesare pentru depunerea candidaturii :
- titular al unei diplome de Inginer (obţinută în urma absolvirii a 4 sau 5 ani de studii superioare)
sau a unei diplome de Economist sau de Jurist, corespunzătoare a 5 ani de studii superioare.
- deţinerea, dacă este posibil, a unei experienţe profesionale cu o durată de câţiva ani.
- nu a fost beneficiarul niciunei burse din partea Guvernului francez
- vârsta 30 de ani.

Selecţia pentru Programul Copernic se desfăşoară în 2 etape:

1- DOSARUL DE CANDIDATURĂ: :
- Candidatul trebuie să descarce dosarul de candidatură pe site-ul Institutului Francez din
România : (http://www.institutfrancais-roumanie.com/institutfrancais-roumanie.com)
- Fiecare dosar trebuie completat şi trebuie să conţină :


- copii ale foilor matricole obţinute în cursul ultimilor doi ani de studii în cadrul unei
instituţii universitare şi copiile traducerilor lor legalizate



- copii ale diplomelor academice obţinute



- două scrisori de recomandare (redactate în franceză sau engleză)



- un Curriculum Vitae în limba franceză

-  Candidatul trebuie să transmită dosarul ce va conţine aceste documente justificative prin
poştă, la următoarea adresă:

Monsieur MAHRER,
Administrateur Général du Programme Copernic
215, boulevard Saint-Germain
75 007 Paris
France

O copie a dosarului trebuie adresată prin poşta la:

Domnişoara Isabelle GLAS
Institut Français de Roumanie
77, Bd Dacia,
Bucarest – Sector 2

Data limită de depunere a dosarului: 1 martie 2013

2- INTERVIUL ŞI TESTUL DE LIMBA FRANCEZĂ
Candidaţii ai căror dosare sunt selecţionate sunt convocaţi de reprezentanţii Institutului Francez
din Bucureşti, pentru testul de limba franceză şi un interviu de motivaţie.
Interviul de motivaţie are loc în faţa unui juriu compus în general din reprezentanţi ai: Copernic,
a uneia sau mai multor întreprinderi partenere ale Programului şi ai Institutului Francez din
Bucureşti).
Interviurile au loc în perioada martie - iunie 2013 (datele vor fi comunicate ulterior, de către
Institutul Francez).
Candidaţii selecţionaţi definitiv:
Candidaţii selecţionaţi vor fi informaţi la începutul lunii iulie 2013 şi vor beneficia de o bursă ce
va acoperi taxa de şcolarizare, asigurarea socială şi o alocaţia de 770 euro pe lună.

