
DIPLOMĂ BACALAUREATULUI INTERNAȚIONAL (IB) CU ACCENT 
EUROPEAN, NEW SCHOOL DIN TBILISI, GEORGIA
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New School din Tbilisi, Georgia, cu sprijinul Uniunii Europene și în 
colaborare cu Bacalaureatul Internațional, are plăcerea să anunțe 
că al doilea concurs pentru burse pentru anul 2023/2024 este 
acum deschis. 

Toți elevii eligibili din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, 
Republica Moldova și Ucraina în vârstă de 16-17 ani deja împliniți 
pe datat de 1 septembrie 2023 sunt invitați să aplice. 

Până la douăzeci de studenți de succes vor fi aleși printre cei mai 
performanti din regiune pentru a obține o bursă completă pentru 
un program de diplomă de bacalaureat internațional (IB) axat pe 
Europa.

Finanțat de Uniunea Europeană (UE), Programul școlar european 
al Parteneriatului Estic își propune să promoveze oportunitățile 
de învățământ secundar pentru elevii din cele șase țări din 
Parteneriatul Estic. Programul a fost lansat cu succes în 2018 și 
este acum la al cincilea an. Studenții selectați pentru apelul curent 
se vor înscrie în Program în anul universitar 2023/2024. 
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Mai multe despre proiectul Școala Europeană a 
Parteneriatului Estic din Georgia puteți găsi aici:

ANI

ELEVI 

DE BURSE

ȚĂRI
Armenia
Azerbaijan
Belarus
Georgia
Republica Moldova
Ucraina



Programul de diplomă de bacalaureat internațional (IB) este un program educațional 
de doi ani, destinat în principal tinerilor cu vârsta între 16 și 19 ani din 140 de țări 
din întreaga lume. Programul oferă o calificare acceptată la nivel internațional pentru 
intrarea în învățământul superior și este recunoscut de multe universități din întreaga 
lume. Studenților li se va oferi un program de învățare axat pe Europa, care promovează 
valorile europene ale multiculturalismului și multilingvismului.

Programul de diplomă de bacalaureat internațional (IB) cu accent european va fi oferit 
de New School din Tbilisi, Georgia, o școală autorizată pentru IB din 2010 și un partener 
al Uniunii Europene.

Programul Diplomei
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Programul de burse este finanțat de Uniunea Europeană. 
Bursa acoperă întregul ciclu de doi ani al Programului privind obținerea Diplomei IB, plus 
costurile de cazare, dacă este cazul.
Bursa se va acorda pentru primul an de învățământ și se va prelungi automat pentru al 
doilea an școlar, cu condiția încheierii anului întâi cu succes. Studenții nu vor trebui să 
aplice din nou în cel de-al doilea an. 

Bursa include: 
 3 Taxa de școlarizare pentru anul școlar 2023/2024 pentru Programul Bacalaureatului 

Internațional orientat pe teme europene, la New School din Tbilisi, Georgia.
 3 Cazarea în Tbilisi, Georgia, inclusiv mesele. Studenții vor fi cazați în pensiuni. 

Standardele înalte de calitate și siguranță, deja adoptate la New School vor fi 
păstrate.

 3 Bilete dus-întors, între Tbilisi și reședința familiei, în timpul vacanțelor școlare.
 3 Compensarea costurilor de achiziționare a biletelor pentru transportul local, 

decontate fiecărui student pe un card personal de debit emis de a unei bănci locale 
din Georgia

 3 Materiale și resurse de studiu, necesare participării studenților în cadrul programului 
(cărți, laptopuri,calculatoare și telefoane inteligente pe durata studiilor).

 3 Participarea la seminare, conferințe, vizite de studii și alte activități sponsorizate de 
UE.

 3 Asigurare medicală

Стыпендыя не ўключае ў сябе: 
 2 Transferuri directe de fonduri sau numerar către studenți și familiile acestora.
 2 Deplasări interne sau internaționale în/din Tbilisi pentru membrii familiilor 

studenților.
 2 Cheltuieli personale ale studenților, cum ar fi costurile de îmbrăcăminte,alimente 

sau băuturi achiziționate în afara campusului, plăți privind livrarea bagajelor în 
plus, telefoane mobile și calculatoare personale altele decât cele furnizate în scopul 
desfășurării Programului privind obținerea Diplomei.
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Eligibilitate3 Concursul pentru obținerea bursei se bazează pe merite și este gratuit pentru candidații 
care îndeplinesc cerințele.

Candidații eligibili trebuie să îndeplinească toate următoarele cerințe:
1. Să fie cetățeni ai Armeniei, Azerbaidjanului, Belarusului, Georgiei, Republica 

Moldovei sau ai Ucrainei și să aibă posibilitate de a primi undocument de călătorie 
internațională pentru a călători în Georgia.

2. Să locuiască în Armenia, Azerbaidjan,Belarus, Georgia, Republica Moldova sau Ucraina 
în momentul depunerii cererii (vezi Graficul 1 de pe pagina următoare).

3. Să întrunească cerințele privind notele/vârsta stabilite pentru țara lor, așa cum este 
prezentat în tabelul 1.

4. Să fie înmatriculat la o școală secundară într-una dintre cele șase țări, în momentul 
depunerii cererii (vezi Graficul 1 de pe pagina următoare).

5. Să dețină un nivel mediu minim de 70% din GPA1  în anul precedent și în anul curent 
de studii secundare.

6. Să fi studiat anterior limba engleză și să demonstreze abilitatea de a vorbi limba 
engleza în momentul înmatriculării (nivelulB2 și mai mare2).

7. Cunoașterea unei alte limbi a UE va fi considerată un avantaj. 

ȚARA
Note eligibile

(În momentul depunerii cererii)
Vârsta eligibilă începând cu  

1 septembrie 2023

Armenia 9-10 16-17
Azerbaijan 9-10 16-17
Belarus 10 16-17
Georgia 10 16-17
Republica Moldova 9-10 16-17
Ucraina 9-10 16-17

Tabelul 1. Cerințe privind vârsta/clasa

Studenții obligați să îndeplinească stagiul militar în ultimul lor an de școală ar 
putea să nu fie eligibili.

Elevii care dețin deja o diplomă sau un certificat de liceu nu sunt eligibili să aplice.

NOTĂ: 

1 Grade Point Average (GPA) = Media punctuală.
2 Nivelul B2 corespunde nivelului intermediar superior, ceea ce înseamnă că un student poate funcționa independent într-o 

varietate de medii academice și profesionale în limba engleză, deși cu o gamă limitată de nuanțe și precizie.



PENTRU UCRAINA: în prezent, fiți rezident legal permanent al Ucrainei, aflat 
în Ucraina sau mutat într-una dintre țările identificate în Tabelul 1 începând cu 1 
februarie 2022.

PENTRU BELARUS: în prezent, fiți un rezident legal permanent al Belarusului, situat 
în Belarus sau mutat într-una dintre țările identificate în Tabelul 1 începând din august 
2020.

NOTĂ IMPORTANTĂ:

STATELE MEMBRE 
ALE UNIUNII 
EUROPENE3

ALTE ȚĂRI 
EUROPENE

ȚĂRI PARTENERE UE

Austria
Belgia
Bulgaria
Croaţia
Republica Cehă
Cipru
Danemarca
Estonia 
Finlanda

Islanda
Liechtenstein
Norvegia 

Țările EaP
Armenia
Azerbaidjan
Bielorusia
Georgia
Republica Moldova
Ucraina

Alt partener Țări al UE
Albania
Bosnia si Hertegovina 
Kosovo4

Muntenegru
Republica de Nord
Macedonia
Serbia
Curcan

Franţa
Germania
Grecia
Ungaria
Irlanda
Italia
Letonia 
Lituania
Luxemburg

Malta
Olanda
Polonia 
Portugalia
România
Slovenia
Slovacia
Spania
Suedia

Elveţia
Regatul Unit

3 Teritoriile de peste mări ale statelor membre ale UE sau ale altor țări europene nu sunt eligibile în  
cadrul acestui apel de candidaturi.

4 Această desemnare nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este în conformitate cu  
UNSCR 1244/1999 și cu Avizul CIJ privind declarația de independență a Kosovo

Graficul 1.  Zona eligibilă a proiectului Școala Europeană din 
Parteneriatul Estic din Georgia



Procesul de selecție va acorda o atenție egală tuturor cererilor eligibile primite. 
Procesul de selecție constă în următoarele etape: 

33 Depunerea candidaturilor - între 16 decembrie 2022 și 16 martie 2023,  
a ora 12:00 (amiază), ora Georgiei (UTC +4:00)

33 Teste scrise - pe parcursul lunii martie/aprilie 2023

33 Interviuri - pe parcursul lunii aprilie/mai 2023
O comisie calificată de selecție va conduce procesul de selecție, folosind metode obiective 
și transparente pentru stabilirea punctajului.  Deciziile Comisiei de Selecție vor fi definitive 
și fără recurs.

Procedura de selecție  
și de admitere  4

Teste scrise online la matematică și la limba engleză  
Vor fi două teste scrise: un test la matematică (cu durata de 40 de minute) și un test la limba 
engleză (cu durata de o oră). Toate testele se vor desfășura în limba engleză prin intermediul 
unei platforme online. Elevii trebuie să se asigure că au parte de o conexiune bună la internet și 
laptop pentru ca procesul de testare să poată decurge cu succes.

Testul de matematică:
Nivelul minim de competență este de 40% (Cu toate acestea,studenții care obțin punctaje mai 
mari vor avea un avantaj față de studenții cu un procentaj mai mic în timpul selecției).
Studenților cu un nivel de pregătire de 60% sau maimare li se va permite să se înscrie la cursuri 
avansate de matematică, chimie și fizică.
Subiectele testului de matematică sunt următoarele: numere, mulțimi și numere, algebra 
,trigonometrie, geometrie, geometria coordonatelor,statistică și teoria probabilităților (informații 
detaliate sunt disponibile la cerere).

 3 Termenul limită pentru depunerea cererilor este 16 martie 2023, la ora 12:00 
(amiază), ora Georgiei (UTC +4:00).  

 3 Candidații sunt rugați să creeze un profil online în calitate de solicitanți pe 
pagina Web a New School (www.eapeuropeanschool.eu), pentru a depune cererile 
lor.

 3 Orice cerere primită cu întârziere sau incompletă nu va fi luată în considerare. 
După depunerea dosarului complet cu succes, solicitanții vor primi un e-mail 
automat de confirmare.

 3 Candidații care au trecut preselecția vor fi invitați să participe la testele scrise. 

DEPUNEREA CERERILOR  



Testul de limbă engleză:
Testul este compus din două secțiuni. La secțiunea de testare a aptitudinilor de citire, studenților 
li se va propune să citească texte și să răspundă la întrebările adresate, demonstrând astfel 
înțelegerea textelor.
La secțiunea de testare a aptitudinilor de scriere,studenților li se va propune să scrie un text (150-
250 de cuvinte) despre un eveniment real sau imaginar,legat de cultură, sănătate, timp liber, 
științe sau tehnologie.
Pentru a asigurarea accesibilitate și șanse egale la toate testele scrise, cerința prezenței fizice va 
fi implementată pe plan local, în toate cele șase țări, prin intermediul unor organizații partenere 
recunoscute. 
Testarea se va efectua simultan în toate cele șase țări, pe parcursul lunii martie/aprilie 2023. 
Candidați vor fi anunțați cu privire la data exactă a testelor și la locația centrelor de testare. 

Lista bursierilor pentru anul școlar 2023-2024 va fi anunțată în  
a doua jumătate a lunii mai 2023. 
Participantul este așteptat să se implice pe toată durata programului.
Întregul proces de aplicare pentru bursă este gratuit.

Interviu:
Pe baza rezultatelor testelor scrise, solicitanții de 
succes (în jur de 30-40% dintre toți participanții) 
vor fi invitați la un interviu prin Zoom, ceea ce 
reprezintă etapa a treia și finală a procedurii de 
selecție. Acestea se planifică a fi petrecute în 
aprilie/mai 2023, în limba engleză. 
Interviul, ce va dura în jur de 30 de minute, 
va evalua următoarele elemente privitoare la 
pregătirea studenților pentru curs:

 3Deschidere către experiențe de învățare și 
culturi noi.
 3Disponibilitate de a trăi într-o pensiune și într-o 
țară străină sau departe de acasă (după caz).
 3Curiozitate și motivație.
 3Subiectele de studiu și cursurile la care 
candidatul ar dori să se înmatriculeze.
 3Comunicare și abilități orale, incluzând dar fără 
a se limita la limba engleză vorbită.
 3Competențe sociale și implicare activă în 
activitățile extrașcolare (sport, cluburi, 
concursuri etc.).

În timpul interviurilor, Comisia de selecția 
va acorda o atenție sporită motivației 
studenților,receptivității lor pentru alte culturi 
și interesul lor în chestiuni europene.



Pentru informații suplimentare pe durata procesului de 
depunere a cererilor, vă rugăm să contactați: 

euscholarship@eapeuropeanschool.eu 

+995 32   225 70 06

+995 577 39 39 99

APPLY  
NOW!
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Care este obiectivul programului de burse al Școlii Europene pe baza 
unui parteneriat estic?
Prin acordarea unei diplome de înaltă calitate, recunoscute pe plan internațional, acest program 
de burse finanțat de Uniunea Europeană oferă o oportunitate excepțională de învățământ 
pentru tinerii din țările Parteneriatului Estic (EaP): Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, 
Republica Moldova și Ucraina. Programul urmărește, totodată, promovarea schimburilor  
interregionale în rândul elevilor din aceste țări. 

Ce este Programul Diplomei IB cu specializare în domeniul studiilor 
europene?
Programul oferă cursul academic cuprinzător și riguros de doi ani al Diplomei IB, combinat cu 
oportunitatea unică de a efectua studii specializate  despre Europa și în domeniul afacerilor 
europene. Prin orientarea și sprijinirea cursurilor de către Secretariatul General al Școlilor 
Europene, cursurile în domeniul științelor umaniste, limbilor și literaturii, artei și istoriei au fost 
aliniate cu studiile europene de bacalaureat (EB) și au fost suplimentate dintr-o perspectivă 
europeană distinctă. În studiile, eseurile și activitățile lor de învățare, elevii vor avea astfel 
șansa adițională de a /cugeta asupra problemelor și temelor europene.

Care este conceptul IB?
Bacalaureatul Internațional (IB) este o fundație internațională motivată de misiunea de a 
crea o lume mai bună prin învățământ. IB oferă o educație cu accent pe formarea elevilor în 
așa fel ca să acționeze în mod etic și să gândească logic, critic și independent. Totodată, IB 
oferă un mediu de învățare internațional și multicultural pentru elevii săi din întreaga lume 
și îi pregătește să facă față provocărilor lumii noastre globalizate. În acest sens, filosofia 
educațională IB este în conformitate cu principiile și obiectivele EB (Bacalaureatul European).
  

Vor avea oare vreun avantaj elevii cu diplomă IB la universitățile din 
întreaga lume?
Diploma IB este acceptată la peste 2.000 de universități din 75 de țări. Lista acestora este 
accesibilă la un director de căutare pe pagina web a organizației (www.ibo.org). De asemenea, 
IB deține o listă de universități care oferă burse pentru absolvenții IBDP în condițiile specificate 
de fiecare instituție. După încheierea Programului de Bursă, studenții pot să-și prezinte 
diplomele autorităților naționale din țara lor de origine pentru a primi echivalarea oficială. 

Cine realizează acest Program de Diplomă IB?
Acest Program de Diplomă IB este realizat de către New School din Tbilisi, Georgia, o școală 
IB autorizată din 2010. New School a contribuit la învățământul multilingv și multicultural 
din Georgia, precum și la studiile și carierele de succes ale multora dintre absolvenții săi 
naționali și străini. Mai recent, New School a raportat un mare succes prin realizarea primei 
sale Diplome IB cu specializare în domeniul studiilor europene, iar acum este și mai bine 
pregătită ca să continue această experiență didactică cu lotul său proaspăt de studenți din 
regiune.



Ce activități extra-curriculare sunt prevăzute în New School?
Activitățile extra-curriculare definesc mai departe unghiul european al experienței studenților 
la New School, permițându-le să participe la conferințe și evenimente pe teme europene,  
susținute de către cadrele universitare și funcționarii înalți din UE. În plus, vor fi organizate vizite 
de studiu la Instituțiile Europene pentru a consolida cunoștințele studenților despre Europa și 
poporul ei. În timpul acestui program de doi ani, studenții participă la diferite activități, inclusiv 
fotbal, baschet, volei, înot, șah, Modelul Națiunilor Unite, teatru și clubul de gătit. În fiecare 
semestru, studenții pot călători în diferite zone ale Georgiei și acest lucru s-a dovedit de a fi o 
experiență cu adevărat  valoroasă pentru studenții bursieri.

Oare Programul de Burse oferă șanse egale pentru solicitanți?
Acest Program de Burse are ca obiectiv să asigure un echilibru corect între sexe, precum și 
o reprezentare geografică echilibrată pe baza cererilor primite. Acest lucru a fost abordat cu 
succes la primul grup, compus de studenți din toate cele șase țări ale Parteneriatului Estic. 
Elevii care dețin statutul de IDP sau refugiat și sunt cetățeni ai uneia dintre țările Parteneriatului 
Estic sunt de asemenea încurajați să aplice. 

Unde vor locui studenții în timpul anului școlar/anilor școlari?
Elevii vor locui în complexul de cazare situat la sediul școlii New School. Noul complex de 
cazare va oferi confort elevilor și personalului școlii. Spațiile comune din cadrul complexului 
destinate studiilor și activităților sociale oferă oportunități excelente de a împărtăși cunoștințe 
și experiențe între colegi. Un șef de consiliere și o echipă de mentori vor supraveghea  elevii în 
permanență, asigurându-le confort, siguranță și bunăstare generală.  

Care sunt condițiile de viață  în complexul de cazare? 
În cadrul complexul de cazare, studenți locuiesc câte doi într-o cameră complet echipată 
cu facilitățile și aparatele necesare pentru a asigura o atmosferă optimă de studiu. În plus, 
mâncarea servită la New School este pregătită în conformitate cu cele mai înalte standarde 
de calitate,  fiind întotdeauna sănătoasă și proaspătă, cu diverse opțiuni pentru studenții cu 
restricții alimentare. 

Se furnizează oare studenților materialele de studii?
Materialele de studiu, împreună cu echipamentul specific necesar pentru Diploma IB (de 
exemplu, calculatoarele IT), sunt incluse în bursă. În plus, elevilor bursieri le sunt furnizate 
laptopuri personale individuale atât pentru a fi folosite la ore, cât și pentru a face temele, 
precum și un telefon mobil pentru a accesa aplicația de cazare.



Ce acoperă asigurarea medicală?
Elevii vor avea o asigurare medicală care acoperă în întregime majoritatea 
cheltuielilor medicale de bază. Lista tratamentelor medicale este reînnoită în fiecare 
an.  

Ce cheltuieli trebuie să fie acoperite de studenți? 
Cele mai multe dintre cheltuielile de  trai de bază sunt incluse în bursă, astfel încât 
studenții pot avea nevoie de a  achita doar pentru propriile lor haine și activități 
suplimentare care nu sunt acoperite de bursă.

Care este codul  vestimentar în școală?
Nu există uniforme formale în școală, dar elevii trebuie să poarte cămăși albe și 
pantaloni întunecați sau rochii.

Ce documente personale sunt necesare pentru elevi?
În timpul procesului de înscriere, elevii trebuie să prezinte formularul de 
consimțământ parental, Certificatul de Naștere și Certificatul de Note pentru anul 
școlar anterior/anii școlari anteriori în limba engleză sau să le traducă în engleză 
și să le legalizeze, dacă documentele originale nu sunt în limba engleză. Studenții 
care au obținut bursa trebuie să aibă pașaport, certificat de naștere și foaia de 
matricolă.

Au oare elevii drept la transport gratuit în Tbilisi?
Utilizarea transportului public, inclusiv a autobuzelor și a metroului din Tbilisi, este 
gratuită pentru studenții bursieri.



APPLY  
NOW!

Pentru informații suplimentare pe durata procesului de 
depunere a cererilor, vă rugăm să contactați: 

euscholarship@eapeuropeanschool.eu 

+995 32   225 70 06

+995 577 39 39 99


