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Noi promov ăm studen Ńii interesa Ńi şi motiva Ńi! 
 

FundaŃia Rochus şi Beatrice Mummert oferă burse de studiu pentru mai mulŃi ani tinerilor cu potenŃial 
managerial din Europa Centrală şi de Sud-Est care studiază în domeniul economic, ingineresc sau al 
ştiinŃelor naturii. Bursele pentru durata de 2 ani şi jumătate se acordă pentru un master de 2 ani la 
Universitatea din Köln, la Academia Germană de Sport Köln sau la RWTH Aachen şi pentru o jumătate de 
an (semestru) de practică. Programul se desfăşoară în cadrul FundaŃiei Robert Bosch. 
 
Cerin Ńe pentru o burs ă Mummert: 
� SunteŃi din: Bulgaria, Estonia, CroaŃia, Letonia, Lituania, Muntenegru, Polonia, România, Serbia, 

Slovacia, Slovenia, Cehia sau Ungaria 
� Bachelor în economie, turism, inginerie sau în ştiinŃele naturii sau student în ultimul an de bachelor în 

domeniile mai sus menŃionate  
� Note foarte bune (inclusiv la matematică) 
� CunoştinŃe foarte bune de limba germană 
� PotenŃial managerial 
� Personalitate şi motivaŃie 
� ActivităŃi şi interese sociale 
� Asumarea răspunderii pentru întoarcerea în Ńară după terminarea studiilor 
 
Bursa Funda Ńiei Mummert const ă în: 
� Mijloace financiare 

- bursă lunară: 850 – 900 € 
- taxele de studiu 500 € pe semestru şi ajutor de studiu 228 € pe semestru 
- ajutor de transport pentru sosirea şi plecarea din Germania: 150 – 250 €  
- finanŃare pentru laptop: 700 €  
- asigurare de sănătate şi de accidente 
- recompensă pentru absolvirea cu un rezultat foarte bun: 500 € 

� Formarea ca manager 
Vă oferim und program de excelentă calitate 
- Seminare cu scopul creării personalităŃii şi dezvoltării abilităŃilor de lider 
- 4-6 luni de practică într-o firmă germană 
- Excursie de studiu la Berlin în primul an şi la Bruxelles în al doilea an 
- Vizite la întreprinderi; evenimente culturale 
- Proiecte în cadrul fundaŃiei 

� Îndrumare atent ă 
Alături de Dumneavoastră sunt 
- Mentorii din conducerea fundaŃiei 
- “Naşii” (personalităŃi de vârf din domeniul economic, cultural sau universitar) 
- UniversităŃile + profesorul îndrumător 
- Bursierii vechi + alumni 

� Bază pentru stabilirea de contacte 
 

Perioada de depunere a dosarului: anual de la 1. septembrie până la 1. noiembrie pentru începerea 
studiului în semestrul de iarnă al anului şcolar următor 
 
Depunerea dosarelor şi informa Ńii suplimentare:  
Edith Wolf 
E-Mail: mummertstipendium@bosch-stiftung.de 
Telefon: +49 (0) 711/460 84-976 
www.mummertstiftung.de 


