FINALIZAREA PERIOADEI DE DEPUNERE A DOSARELOR PENTRU OPORTUNITATEA
DE BURSĂ VULCANUS IN JAPAN 2021
PROGRAM PENTRU STUDENȚII, MASTERANZII ȘI DOCTORANZII UNIVERSITĂȚII TEHNICE DIN CLUJ-NAPOCA

Dragi prieteni noi și vechi ai programului de burse Vulcanus in Japan,

AMR aproximativ 20 de zile... Cam așa ar începe numărătoarea până la
etapa short-listed.
După cum se cunoaște, în 10 februarie 2021 s-a încheiat etapa
depunerii online a dosarelor de candidatură pentru programul de
burse Vulcanus in Japan, sesiunea 2021. În această perioadă de
înscriere, 75 de studenți și doctoranzi ai Universității Tehnice din ClujNapoca și-au manifestat interesul prin faptul că au solicitat detalii
Biroului de Relații Internaționale al UTCN, iar peste 20 de persoane de la toate nivelurile de studii au confirmat
înscrierea în etapa de preselecție.
Dosarele selecționate în urma primei etape vor fi anunțate la mijlocul lunii martie 2021, iar ulterior vor fi
prezentate companiilor japoneze.
Până atunci însă, acestă lună din viața candidaților se poate numi... „(ne)RĂBDARE”.
Criteriile incluse în etapa de preselecție, în baza cărora candidații sunt short-listed, sunt:
❖ compatibilitatea cu criteriile de eligibilitate;
❖ calitatea dosarului de aplicație, inclusiv notele, recomandarea din partea unui cadru didactic, cunoașterea
limbii engleze vorbite și scrise, motivația, atitudinea față de relațiile UE-Japonia, capacitatea de
adaptabilitate la o altă cultură, acuratețea cu care a fost pregătită aplicația;
❖ compatibilitatea cu cel puțin o ofertă de internship a unei companii japoneze;
❖ comparația cu aplicații similare.

Etapa de selecție aparține în totalitate companiilor japoneze,
care au ultimul cuvânt, și o persoană din 4 sau 5 va primi la
final un loc la o companie gazdă.
La nivel internațional, dintr-un total de 100-120 de persoane
ale căror dosare sunt selecționate în urma etapei de preselecție, un număr de 20-30 de persoane vor fi alese să
participe efectiv în programul desfășurat între septembrie 2021 și august 2022.
Obiectivele programului constau din:
❖ studierea unei game de tehnologii avansate utilizate de o companie gazdă japoneză de top;
❖ învățarea limbii japoneze, înțelegerea și aprecierea culturii japoneze;
❖ buna pregătire pentru o carieră de succès și pentru interacțiunea cu mediul japonez și cu comunitatea
oamenilor de afaceri japonezi.

Felicitări și mult succes!
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