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InformaŃii pentru solicitanŃi şi beneficiari de bursa (iunie 2009)
Asociatia de Educatie Weilau (Uila) este o asociatie înregistrată supusa canonului de valori creştine
cu sediul în Heddesheim (Baden, Germania), care si-a propus sprijinirea talentaŃilor absolvenŃi de
liceu din zona Reghin, în Transilvania de Nord (România).
Asociatia de Educatie Weilau (Uila) se datorează unei iniŃiative libere din randul parohiei
Evang.Heddesheim (Baden) în colaborare cu Clubul Rotary Schriesheim-Lobdengau. Este un membru
al diaconiei evanghelice din Baden.
Asociatia de Educatie Weilau (Uila) sprijina tinerii talentaŃi atât prin acordarea de burse de studiu cat
si prin ajutor banesc pentru rechizite si materiale de studiu sau pentru cazuri speciale/deosebite.
Bursa maximă este de 2000, - € pe an. CondiŃiile sunt:
• PerformanŃe şcolare bune la bacalaureat (de obicei, media 8.0 dupa sistemul roman sau mai
bine 2.0 după sistemul german)
• cunoştinŃe suficiente ale limbii germane
• Competenta sociala si religioasa
• Studiu la o univeristate romaneasca
• Intr-un program de studiu pentru piaŃa de munca romaneasca
• dorinŃa de a studia în străinătate intr-un stagiu de practica sau un semestru la o universitate
germană
• Posibilitati materiale reduse/ nevoie
Ca dovada sunt necesare:
• Prezentarea a cel puŃin două referinŃe semnificative
• Prezentarea diplomei de bacalaureat(copie)
• Prezentarea unui raport semestrial de studiu si performanŃă
• prezentarea regulată a notelor
Bursa/ sprijinul este valabil/ă pentru perioada decisa in scrisoarea de aprobare. Aceasta poate fi
intrerupta sau retrasă daca studentul sau studenta beneficiar de bursa neglijeaza sau incalca obligaŃiile.
Beneficiarii bursei AEU scriu la fiecare şase luni dupa ce au aratat notele, un raport de studiu in care
informeaza despre rezultatele/notele studiului si materiile pe care pun accent ai semestrului trecut.
Raportul de studiu este obligatoriu.
La invitaŃia AEU va intalniti anual la o conferinŃă. Reuniunea de o zi va avea loc în România. AnunŃul
va fi dat cel puŃin trei luni înainte datei reuniunii. Pentru bursierii actuali participarea este obligatorie.
Beneficiarii bursei AEU vor fi si dupa terminarea sprijinirii pe lista de bursa a AEU. VeŃi primi
scrisorile AEU şi sunteti invitati să participati la lucrările sale, precum şi la reuniunile anuale.
AEU are scopul de a contribuie la integrarea societăŃii româneşti la standardele europene. Prin
acordarea de burse tinerilor cu venituri mici contribuie la sansa ca fiecare sa aiba posibilitatea de a
studia. Sprijina reconstruirea competentei sociale si culturale a Transilvaniei sasesti. Asociatia sprijina
parteneriatul si raspunderea colectiva si incurajeaza interculturalitatea si colaborarea ecumenica. De la
bursierii sai, AEU asteapta sa fie de accord cu acest regulament, aceste conditii.

