AGREGADURÍA DE EDUCACIÓN

EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN RUMANÍA

București, 21 mai 2021
Stimate Domnule/Stimată Doamnă Director,
Precum v-am anunțat în scrisoarea mea din 29 aprilie 2021, de câteva luni încoace, Departamentul
Educației din Sofia dezvoltă mai multe acorduri de colaborare cu universitățile spaniole în favoarea
elevilor din Secțiile Bilingve. Astăzi am plăcerea să vă anunț că, cu această ocazie, am ajuns la un
acord cu Universitatea din León, prin care se va acorda o bursă pentru România în cadrul programului
de burse TalentUnileon și TalentUnileon - Santander Universidades. Este vorbă de o bursă de excelență
destinată studenților internaționali pentru a urma studii de licență în anul școlar 2021/22.
Ca și în alte ocazii, aș dori să solicit sprijinul dvs. în vederea difuzării mai largi, prin coordonatorii și
profesorii de limba spaniolă din unitatea dvs., astfel încât elevii să știe de existența bursei și de
posibilitatea de a beneficia de ea.
Elevii pot afla mai multe detalii pe site-ul Biroului Atașat pentru Învățământ al Ambasadei Spaniei în
România: https://www.educacionyfp.gob.es/rumania/convocatorias-programas/becas-ayudas.html
BURSA UNIVERSITATEA DIN LEÓN
În paginile atașate aceastei scrisoare, veți găsi mai multe informații privind bursa oferită de către
Universitatea din León pentru elevii Secțiilor Bilingve româno-spaniole.
Formularul de cerere pentru bursă va fi trimis direct către Universitatea din León, prin
intermediul
site-ului
https://www.unileon.es/internacional/estudiantes/estudiantesinternacionales/becas-talentunileon
Cerințe suplimentare:


În secția Țara de origine a formularului de cerere, candidații trebuie să includă denumirea
SECCIONES BILINGÜES DE RUMANÍA (vedeți un exemplu mai jos).



Printre alte documente, candidații trebuie să prezinte o SCRISOARE DE RECOMANDARE
din partea Biroului Atașat pentru Învățământ din București. Scrisoarea se poate solicita
telefonic sau prin email la agregaduria.ro@educacion.gob.es, iar ea va fi trimisă candidatului
după verificarea apartenenței la Secțiile Bilingve.

Cu deosebită stimă,

Pablo Díez-Astruga, Atasat pentru Invatamant
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