
 

 

 

 

 
 

 
Bursă de formare cofinanțată 2014 

« Ambasada Franței în România – Colectivitatea Teritorială din Corsica – Universitatea din Corsica» 
 

SPECIALIZARE MEDIU 
 
Colectivitatea Teritorială din Corsica, Universitatea din Corsica și Ambasada Franței în România propun o  bursă 
de 10  luni pentru o formare de nivel Master II la Universitatea din Corsica. Formarea va începe în luna 
septembrie 2014.  
 
Bursa : 
- 767€/lună 
- plata taxelor de înscriere la universitate (de maxim 6100€) 
- asigurare socială în Franța 
- acces prioritar la cazare în campusul universitar 
- alocație pentru achiziționarea unui calculator și imprimarea de lucrări academice 

 
Domenii de studiu și parcurs : 
1. Managementul și protecția mediului 
2. Evaluarea riscurilor și siguranța mediului 
3. Calitatea mediului și a surselor de energie  
 
Formările propuse de Universitatea din Corsica : 
1. Master Managementul mediului și a resurselor naturale 
   - Specializare Fitochimie și Cosmetică  
   - Specializare Management integrat al Litoralului si a Ecosistemelor  
   - Specializare Știința Apelor și a Mediului    
2. Master Știința Mediului 
   - Specializare Sisteme Energetice și Energii regenerabile  
 
Profilul candidatului : 
-Master de cercetare sau profesional  sau diplomă de inginer în domeniul mediului  
-Cunoștințe de bază de limbă franceză și bune cunoștințe de limbă engleză (scris și citit) 
-Experiența profesională sau stagiile în domeniul mediului vor fi apreciate 
 
Cum să candidezi ? 
Trimite un curriculum vitae și o scrisoare de motivație înainte de 15 aprilie 2014 pe adresa de 
mail justine.lacousse@diplomatie.gouv.fr sau prin poștă la : 
 

Mlle Justine LACOUSSE 
Institut Français de Roumanie 

77, Bd Dacia 
Bucarest Secteur 2 

 

http://www.univ-corse.fr/diplomes/fichespdf/ficheCST_M_GESTIONENVIRONNEMENT_2014_PHYTOCHIMIE.pdf
http://www.univ-corse.fr/diplomes/fichespdf/ficheCST_M_GESTIONENVIRONNEMENT_2014_GILE.pdf
http://www.univ-corse.fr/diplomes/fichespdf/ficheCST_M_GESTIONENVIRONNEMENT_2014_SEE.pdf
http://www.univ-corse.fr/diplomes/fichespdf/ficheCST_M_SCIENVIRON_SEER.pdf
mailto:justine.lacousse@diplomatie.gouv.fr


Scurtă prezentare a Universității din Corsica : 
 
Universitatea din Corsica este situată  în Corte, un oras al contrastelor între modernitate și tradiții. Orașul 
Corte, prin poziția sa centrală în inima munților din insula Corsica, este situat ideal. La răscruce de drumuri între 
cele două orașe principale din Corsica Bastia si Ajaccio, orașul este ușor accesibil pe șosea sau cu trenul . De 
mici dimensiuni , Universitatea din Corsica s-a dorit o reflectare a cadrului natural unic și privilegiat în Marea 
Mediterană oferit de Corsica și a făcut din domeniul mediului o specializare pentru cei 5.000 de studenți  ai săi.
  
 
Fiind o universitate la scară umană, Universitatea din Corsica a menținut o strânsă legătură și o reală 
comunicare între profesorii-cercetători, personalul administrativ și studenți. Universitatea este legată prin 
diverse programe de schimb de mai mult de 100 de instituții din întreaga lume, împreună cu Universitățile Paris 
VI, Nice Sophia-Antipolis, Sud Toulon - Var, Genova și Torino și în curând și Pisa face parte din Consortiul 
transfrontalier "EuroCampusMed " care include 200.000 de stundenți și 12.000 de profesori-cercetători. În mod 
ideal situată în inima Mediteranei , Corsica este o intersecție, nu departe de Toscana (Pisa, Florența), Sardinia 
sau Coasta de Azur (Nice).  
 
Ca infrastructură, Universitatea din Corsica se împarte în două campusuri unde sunt concentrate diferite 
servicii : Biblioteca universității, Serviciul administrativ și de înscrieri, Serviciul de informații și orientare, 
Serviciul social și Serviciul de medicină preventivă, Serviciul universitar pentru activități fizice și sportive, 
Centrul cultural universitar, sala de spectacole, săli de informatică, sala de sport... 
 
Les étudiants boursiers du gouvernement français ont la possibilité d'être logés dans une résidence 
universitaire située sur le lieu de leur formation. 
 
Studenții care beneficiază de bursa guvernului Franței au posibilitatea de a fi cazați într-o reședință universitară 
situată în campusul unde fac cursuri.  
 
La nivel de cercetare a mediului, Universitatea găzduiește mai multe unități ale Centrului Național pentru 
Cercetare Științifică (CNRS), Unitatea " Știința pentru Mediu " (http://spe.univ-corse.fr/), specializată în 
domeniul energiei regenerabile, resurselor naturale și apei. Institutul de Studii științifice din  Cargèse 
(http://www.iesc.univ-corse.fr/select-your-language/) este recunoscut pe plan internațional pentru calitatea 
științifică a programului său. Oameni de știință remarcabili, laureați ai premiului Nobel, Lasker sau Fields 
organizează sau participă în mod regulat la reuniuni care au loc la IESC. Laureatul Premiului Nobel Georges 
Charpak a fost unul din participanții care au însoțit activitățile Institutului în fază incipientă. Universitatea este 
mândră să poată număra printre participanți mai mulți laureați ai premiilor Nobel sau Fields precum Pierre 
Gilles de Gennes, Albert Fert, Cédric Villani, Doug Nord, Randy Schekman și Konstantin Novozelov. 
 
Cea mai recentă unitate deschisă, CNRS Stella Mare este dedicată Mediului Marin (http://stellamare.univ-
corse.fr/). 
 
 

http://spe.univ-corse.fr/
http://www.iesc.univ-corse.fr/select-your-language/
http://stellamare.univ-corse.fr/
http://stellamare.univ-corse.fr/

