
1. Cine poate aplica pentru bursele Sciex (Scientific Exchange Programme between Switzerland and the 

New Member States of the European Union)? 

- pentru bursele doctorale, candidatul trebuie: 

o sa aiba studiile de master absolvite; 

o sa fie inscris la doctorat intr-o institutie eligibila din Romania; 

o sa identifice o institutie gazda in Elvetia. 

- pentru bursele postdoctorale, candidatul trebuie: 

o sa aiba studiile de doctorat absolvite; 

o sa fie angajat ca cercetator intr-o institutie eligibila din Romania; 

o sa identifice o institutie gazda in Elvetia. 

2. La momentul depunerii aplicatiei pentru bursa, diploma de master/doctor trebuie sa fie obtinuta? 

La momentul depunerii aplicatiei pentru bursa trebuie transmisa si copia dupa diploma sau o adeverinta 

de confirmare.  

In situatia in care se transmite adeverinta de confirmare, copia dupa diploma trebuie transmisa pana la 

sfarsitul lunii februarie 2012. 

3. Este necesara traducerea diplomei in limba engleza? 

Nu, diploma va fi verificata de UEFISCDI. 

4. Cum se poate gasi un mentor din Elvetia? 

Este responsabilitatea aplicantului sa identifice mentorul din Elvetia. Se poate consulta si pagina de web 

www.proff.ch. 

5. Se pot depune mai multe aplicatii? 

Nu, in cadrul unui call se poate depune doar o singura aplicatie.  

6. Care este durata unei burse? 

- intre 6 si 24 luni pentru o bursa doctorala 

- intre 6 si 18 luni pentru o bursa postdoctorala 

7. Se poate primi si o alta finantare in perioada de derulare a bursei Sciex? 

Dubla finantare nu este permisa in cadrul programului Sciex. Bursierul se angajeaza sa suspende alte 

contracte de finantare pe perioada stagiului in Elvetia. 

8. Pentru a beneficia de o bursa postdoc, aplicantul trebuie sa fie angajat in sistemul universitar din 

Romania/intr-o institutie din Romania? 

Da, aplicantul (Fellow) trebuie sa aiba contract individual de munca, cu norma intreaga sau timp partial, 

incheiat cu institutia din Romania (Home Institution). 

9. Este obligatoriu ca aplicantul si mentorul din Romania sa faca parte din aceeasi instituie? 

Nu, dar ambele institutii trebuie sa se regaseaca in lista institutiilor eligibile din Romania. 

10. Exista criterii de eligibilitate pentru mentorul din Romania (de ex este obligatoriu sa fie profesor…etc) 

Trebuie sa fie conducator de doctorat si sa faca parte dintr-o institutie eligibila. Nu exista alte criterii de 

eligibilitate specifice pentru mentorul din Romania. 

 

http://www.proff.ch/

