SCRISOARE DE REFERINȚĂ
Stimate Autor al Scrisorii de Referință,
Vă mulțumim pentru că v-ați luat timp pentru a scrie o scrisoare de referință în sprijinul unui
solicitant al Programului de Burse. Programul de burse este implementat de către Roma Education
Fund România împreună cu partenerul transnaţional Roma Oktatási Alap (ROA), Ungaria în cadrul
proiectului “Creșterea accesului tinerilor romi la învățământul superior” proiect cofinanțat din
Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007 – 2013.
Dorim să subliniem importanța scrisorii dumneavoastră, deoarece contează în punctajul
general obținut de aplicația studentului menționat, în cadrul competiției.
Pentru ca o scrisoare de recomandare să fie conformă pe deplin cu cerințele din procedura
de selecție a aplicațiilor în cadrul proiectului “Creșterea accesului tinerilor romi la învățământul
superior”, ar trebui să:






Fie scrisă recent de către o persoană care poate oferi comentarii și observații
pertinente cu privire la realizările academice ale solicitantului și/sau implicarea lui în
activități legate de romi (de exemplu, profesor al solicitantului și/sau lider de ONG uri);
Indicați nivelul de competențe și calități personale ale persoanei vizate, ilustrat prin
experiență practică;
Descrieți performanța recentă/curentă academică a aplicantului și a activităților
extracurriculare desfășurate atât pentru romi cât și/sau pentru non-romi, care sunt
legate de solicitant;
Fie detaliată, informativă, relevantă și scrisă special pentru a servi aplicației pentru
bursă; scrisoarea de referință trebuie să aibă de asemenea și data, semnătura în
original și ștampila (în cazul în care ștampila este disponibilă).

Vă rugăm să rețineți că Scrisoarea de Referință nu trebuie să fie scrisă de către o rudă sau
un prieten personal al solicitanului, de către o persoană care a aplicat pentru burse REF în cadrul
anului universitar 2014-2015, de către un membru al Consiliului Naționale de Selecție sau de către
o persoană care primește în prezent bursă REF. Studenții care aplică pentru oricare dintre
schemele de burse REF nu li se permite să scrie o scrisoare de referință pentru alți solicitanți.
Scrisorile de referință care nu vor urmări îndeaproape cerințele specificate mai sus, sau vor
fi certificate simple de înscriere în instituția academică, sau ocuparea forței de muncă, etc, nu vor fi
luate în considerare.
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Numele de familie: introduceți aici
Prenumele: introduceți aici
Afilierea instituțională (oficială și completă): introduceți aici
Poziția (oficială și completă): introduceți aici
Adresa de email: introduceți aici
Număr de telefon: introduceți aici
Vă rugăm să scrieți mai jos textul scrisorii dumneavoastră de referință.
Am aprecia un minim de 200 de cuvinte.
introduceți aici
Numele Complet: introduceți aici
Semnătura: introduceți aici
Ștampila (dacă este posibil/aplicabil)
Data (zz/ll/aaaa):
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