Împreună punem lumea în mişcare

Modelarea viitorului cu Schaeffler
Schaeffler este o companie multinaţională dinamică, din domeniul tehnic, cu peste 70.000 de angajaţi în toată
lumea. Succesul Schaeffler este rezultatul spiritului antreprenorial şi a perioadei lungi în care s-a aflat în
proprietate privată. Sună interesant pentru tine? Ca parteneri ai celor mai mari producători de automobile,
precum şi ca furnizori însemnaţi în sectoarele aerospaţial şi industrial, îţi putem oferi multiple oportunităţi de
dezvoltare. În plus, avem un mediu de lucru excelent – pentru ca împreună să punem lumea în mişcare.
Înfiinţată în 2002, Schaeffler România, una dintre cele mai mari investiţii în capacităţi de producţie ale
Grupului Schaeffler, produce componente de tehnică liniară pentru industria de maşini-unelte, componente
pentru industria de autovehicule şi rulmenţi grei pentru diferite aplicaţii industriale şi pentru industria de
energie eoliană. După o investiţie de peste 450 de milioane de Euro, o suprafaţă construită de 100.000 de
metri pătraţi şi un număr de peste 3600 de angajaţi, fabrica îşi desfăşoară activitatea în 6 hale de producţie.

Schaeffler România acordă "Burse Private de Excelenţă"
Studenţilor Universităţii Transilvania
CUANTUMUL BURSEI
Categoria I: 1000 RON/lună, pentru media tuturor anilor de studiu mai mare de 9.50
Categoria II: 670 RON/lună, pentru media tuturor anilor de studiu mai mare de 9.00 sau 8.00 (în cazul
studenţilor de la următoarele facultăţi: Inginerie Tehnologică şi Management Industrial, Inginerie Mecanică,
Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, Design de Produs şi Mediu – programe de master şi specializările Design
Industrial, Ingineria Designului de Produs, Mecatronică)
CONDIŢII DE ÎNSCRIERE
Absolvent al anului II de studiu sau masterand anul I sau II;
Media tuturor anilor de studiu peste 9.00 sau 8.00, după caz (inclusiv licenţa pentru masteranzi);
NUMĂRUL DE BURSE OFERITE
Maxim 10 Burse de Excelenţă adresate studenţilor de la facultăţile tehnice şi non-tehnice;
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DOCUMENTE NECESARE APLICĂRII PENTRU BURSĂ
Scrisoare de intenţie şi motivare;
Curriculum Vitae;
Premii obţinute la sesiuni de comunicare (în copie);
Alte diplome relevante de specialitate, naţionale sau internaţionale (în copie);
Referinţe din partea profesorilor universitari;
Diplomă/Adeverinţă de Licenţă (dacă este cazul);
Foaia matricolă a fiecărui an de studiu încheiat; adeverinţă cu media primului semestru, pentru selecţia din
luna aprilie.
PERIOADA DE APLICARE
În fiecare an universitar au loc două sesiuni de analiză/evaluare a aplicaţiilor şi de stabilire a studenţilor
bursieri, în luna noiembrie şi în luna aprilie (după prima sesiune).
Aplicaţiile pentru sesiunea de selecţie din luna aprilie se primesc până la sfârşitul lunii martie.

