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Grupul Schaeffler este un renumit

furnizor la nivel mondial în sectorul

auto și industrial avand un numar de

aproximativ 89 400 de angajati in

intreaga lume. Compania pune

valoare pe cea mai înaltă calitate, pe

o tehnologie remarcabilă și o

puternică forță de inovație.

Schaeffler este una dintre cele mai

mari companii industriale din Europa,

în proprietate familială. Grupul a

dezvoltat o rețea mondială de locații

de producție, centre de cercetare și

dezvoltarea și societăți de vânzare în

aproximativ 170 de locații din 50 de

țări. Schaeffler România este una

dintre cele mai mari investiţii în

capacităţi de producţie ale Grupului şi

produce în Braşov componente pentru

industria automobilistică şi

constructoare de maşini şi pentru

industria eoliană.

Înfiinţată în anul 2002, Schaeffler

Romania prevedea realizarea unei

fabrici cu 3 hale de producţie cu o

suprafaţă totală de 55.000 mp. Astăzi,

după o investiţie ce depăşeşte 500

milioane euro, fabrica ocupă o

suprafaţă de 42,5 hectare, din care

aproximativ 100.000 de metri pătraţi

construiţi şi îşi desfăşoară activitatea

în 6 hale de producţie cu un numar

de peste 4400 de angajati.

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE

Student în anul III, IV sau V sau masterand anul I sau II la Universitatea Transilvania din Brașov. Media 

tuturor anilor de studiu* mai mare sau egală cu 9.00 sau 8.00**;

CUANTUMUL BURSEI

Categoria I: 1000 RON/lună net, pentru media tuturor anilor de studiu mai mare sau egală cu 9.50

Categoria II: 670 RON/lună net, pentru media tuturor anilor de studiu mai mare sau egală cu 9.00 sau

8.00**.

NUMĂRUL DE BURSE OFERITE
Maxim 10 Burse de Excelenţă Schaeffler acordate studenţilor de la facultăţile tehnice şi non-tehnice.

DOCUMENTE NECESARE APLICĂRII PENTRU BURSĂ

1. Foaia matricolă a fiecărui an de studiu încheiat (în original);

2. Curriculum Vitae;

3. Scrisoare de intenţie şi motivare;

4. Premii obţinute la sesiuni de comunicare sau alte diplome relevante de specialitate, naţionale sau

internaţionale (în copie);

5. Scrisori de referinţă în original din partea profesorilor universitari (minim 1) cu semnături și date de 

contact;

6. Diplomă/Adeverinţă de Licenţă (pentru candidații înscriși la program de master, în copie legalizată);

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.

Aplicaţiile pentru sesiunea de selecţie din luna aprilie se primesc la sediul Schaeffler România până la

28 Martie 2018. Nu se acceptă aplicații trimise pe email deoarece dosarul de aplicație trebuie să conțină

documente în original.

Schaeffler România acordă studenţilor Universităţii Transilvania

Burse Private de Excelenţă Schaeffler

"10 pentru 10"

* Toți anii de studiu trebuie să fie desfășurați în cadrul Universității Transilvania.

** Media mai mare sau egală cu 8.00 se aplică doar în cazul studenţilor de la următoarele facultăţi: Inginerie Tehnologică şi

Management Industrial, Inginerie Mecanică, Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, Design de Produs şi Mediu.

Pentru studenţii facultăţii de Design de Produs şi Mediu media mai mare sau egală cu 8.00 se aplică doar în cazul studenţilor

care urmează programe de master şi specializările Design Industrial, Ingineria Designului de Produs, Mecatronică.


