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Bursele Genesis College - Regulamentul programului 

 

Începe o nouă etapă de aplicații în cadrul programului de burse Genesis College! Dacă vrei să înveți 

gratuit într-un liceu internațional privat, ce promovează valori precum diversitatea, toleranța, 

onestitatea, inovația  și evoluția permanentă, te așteptăm să aplici la una dintre cele cinci burse de 

excelență. 

Credem în potențialul elevilor noștri de a schimba lumea, motiv pentru care le asigurăm un mediu 

potrivit pentru stimularea motivației și a abilităților de învățare. Stimulăm performanța și îi încurajăm 

pe elevi să își stabilească obiective înalte, pe care să le atingă pas cu pas. Scopul programului de burse 

este susținerea educației de excelență și oferirea unei șanse pentru maximizarea potențialului și 

talentului individual al fiecăruia. 

 

Cui se adresează bursele Genesis College? 

● elevilor din clasele a IX-a și a X-a, din licee de stat sau particulare, în vederea înscrierii în 

acest an școlar;  

● elevilor din clasele a VIII-a, din școli de stat sau particulare, în vederea înscrierii în anul 

școlar 2021-2022. 

 

Ce se finanțează prin această bursă? 

● taxa de școlarizare pentru nivelul liceal, pentru 4 ani de studiu în curriculum național, 

în condițiile îndeplinirii criteriilor stabilite de către comisie, ce sunt reevaluate la 

finalul fiecărui an de studiu:  

● participarea la cursurile liceale în cadrul unei instituții acreditată internațional și 

național, complet digitalizată, cu o ofertă educațională atractivă, adaptată cerințelor 

și pieței muncii;  

● implicarea în programe psihoeducaționale și de consiliere a carierei, prin care 
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liceenii sunt ajutați să își descopere și dezvolte aptitudinile;  

● participarea la numeroase activități în cadrul unui program extracurricular bogat, în 

funcție de înclinații și pasiuni;  

● prezența în cadrul Conferințelor Genesis College, prin care ne propunem să îi 

provocăm pe elevi să analizeze și să propună soluții pentru problemele 

contemporane, alături de specialiști din diferite domenii; 

● abordarea individualizată în ceea ce privește predarea, învățarea și evaluarea;  

● rapoarte semestriale privind progresul școlar, evoluția și nivelul de implicare în 

activitățile curriculare și extracurriculare.  

 

Calendarul programului de burse Genesis College 

 

23 noiembrie 2020 – 23 ianuarie 2021: 

Înscrierea individuală pentru bursă, care se va face pe baza completării online a formularului de 

înscriere și depunerea dosarului complet pentru bursă  la sediul Liceului Teoretic ”Genesis College” sau 

online la adresa director.liceu@genesis.ro. 

  

18 ianuarie  - 22 ianuarie 2021: 

 Consiliul Director Genesis College împreună cu membrii Advisory Board - Smaranda Munteanu, 

Teodor Baconschi, Dumitru Borțun și Ioan Neacșu, vor evalua dosarele candidaților. 

 

25 - 29 ianuarie 2021: 

Elevii vor fi invitați, împreună cu părinții, pentru un interviu cu membrii Advisory Board și ai 

Consiliului Director Genesis College. În cadrul acestuia, candidații vor susține liber eseul personal, pe 

tema proiectelor de viitor. Întâlnirea se va desfășura online. 

  

mailto:director.liceu@genesis.ro
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25 - 29 ianuarie 2021:  

În urma interviului, părinții vor primi răspunsul privind acordarea bursei și cuantumul acesteia. În cazul 

în care oferta este acceptată, contractul va fi semnat în momentul completării dosarului personal, cu 

adeverința de la Evaluarea Națională sau în momentul completării documentelor de transfer. 

 

 

 Criteriile pe care le vom avea în vedere în alegerea celui  pe care îl vom propune pentru a primi această 

bursă  sunt legate de rezultatele școlare, implicarea în proiecte  extrașcolare, în proiecte de 

responsabilitate socială și de  conduita sa în cadrul școlii și în afara acesteia.  

 

Dosarul de candidatură pentru bursele oferite în cadrul Liceului Teoretic ”Genesis College”, va 

cuprinde următoarele documente: 

●    copii ale actului de identitate al candidatului și ale părinților/tutorilor; 

●    copie a actelor de studiu, diplomelor, certificatelor, care să ateste performanțele elevului; 

●   copie după carnetul de note; 

●   copie după certificatul de limba engleză; 

●   scrisori de recomandare (minimum o scrisoare); 

●  portofoliu care să conțină diplome/certificate, prin care se atestă îndeplinirea criteriilor 

de acordare a bursei; 

●   o scrisoare de intenție, care să conțină motivația și argumentația solicitării; 

●   un eseu care să prezinte viziunea personală asupra viitorului, eseu care va fi susținut de 

elev în fața comisiei de examinare. 

  

Condiții obligatorii pentru candidații la programul de burse 
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Pentru înscrierea în clasa a IX-a sau a X-a, an anul școlar 2020-2021: 

●  candidații sunt, în prezent, înscriși în clasa a IX-a sau a X-a; 

●  certificat de limba engleză (PET) pentru bilingv; 

● nota 10 la purtare; 

● scrisoare de recomandare de la diriginte sau directorul școlii, cu referințe asupra 

comportamentului elevului; 

● portofoliu care să cuprindă rezultate la concursuri municipale sau naționale și proiecte 

personale, implementate în și în afara școlii; 

● reprezintă un avantaj participarea la activități cu scop caritabil sau în folosul comunității. 

 

Acordarea burselor în cadrul Liceului Teoretic ”Genesis College” este condiționată de 

obținerea unei medii anuale/semestriale peste 9.00.  

 

Pentru înscrierea în clasa a IX-a, anul școlar 2021-2022:                                                                                                                                                                                                                                       

● candidații sunt, în prezent, înscriși în clasa a VIII-a; 

● certificat de limba engleză (PET) pentru bilingv; 

● nota 10 la purtare; 

● scrisoare de recomandare de la diriginte sau directorul școlii, cu referințe asupra 

comportamentului elevului; 

● portofoliu care să cuprindă rezultate la concursuri municipale sau naționale și proiecte 

personale, implementate în și în afara școlii; 

● reprezintă un avantaj participarea la activități cu scop caritabil sau în folosul 

comunității. 

 

Acordarea burselor în cadrul Liceului Teoretic ”Genesis College” este condiționată de 

obținerea unei medii de admitere peste 9.00, la examenul de Evaluare Națională. 

  


