
Bursa Milvus 

 

 

Bursa Milvus, este un stimulent material oferit de Asociația Grupul Milvus studenților 

biologi și ecologi din România, dornici să implementeze proiecte de cercetare în domeniul ecologiei 

și protecției mediului. Pentru informații suplimentare, altele decât cele elaborate mai jos, vă rugăm 

să ne contactați pe adresele de e-mail office@milvus.ro sau attila.marton@milvus.ro. 

Câștigătorii bursei Milvus vor fi notificați prin e-mail în perioada 21-31 martie 2020, după 

evaluarea proiectelor propuse. 

 

Pot aplica pentru bursă Milvus: 

(1) elevii din învățământul preuniversitar, care urmează cursurile unei specializări de 

biologie, ecologie, științe ale mediului sau specializări similare ale unui liceu din România. 

(2) studenții la nivel licență (BSc) sau master (MSc), care urmează cursurile unei specializări 

de biologie, ecologie, științe ale mediului sau specializare similară a unei universități din România. 

 

Perioada derulării proiectului 

Proiectul de cercetare se va derula între 20 martie 2020 – 20 martie 2021, cu posibilitatea 

acordării unei prelungiri de maximum 2 luni, dacă comisia de evaluare a cererii va considera 

prelungirea oportună (ex. activitatea de teren a fost îndeplinită, dar analiza datelor sau scrierea 

raportului final întârzie din motive obiective; colectarea datelor trebuie efectuată toamna și/sau 

iarna, conform programului de lucru depus). 

Beneficiarii bursei Milvus vor primi 75% din cuantumul bursei după semnarea contractului 

de bursier, și 25% după trimiterea (și acceptarea de către Asociație) a Raportului final. 

 

Formularul de aplicare și planul de cercetare 

 Formularul de aplicare pentru bursa Milvus trebuie completat în întregime și trebuie trimis 

Asociației Grupul Milvus împreună cu anexele necesare, prin e-mail sau poștă, până pe data de 29 

februarie 2020. Vă rugăm să acordați atenție sporită celor trei întrebări din tabelul de date 

personale, marcând într-un mod vizibil (ex. scris cu bold, subliniat, colorat DA sau NU, în funcție de 

răspuns). Deoarece datele personale ale solicitanților trebuie prelucrate și stocate de Asociația 

Grupul Milvus, alegerea răspunsului NU la întrebarea legată de stocarea și prelucrarea datelor va 

duce la eliminarea candidaturii pentru bursă. 

Planul de cercetare trebuie inclus în formularul de aplicare pentru bursa Milvus, în locurile 

indicate și având lungimea maximă de cuvinte indicate (rezumat, introducere, metode, rezultate 

anticipate). Planul trebuie să prezinte succint cunoștințele actuale despre aria de cercetare de care 

se leagă proiectul depus, scopul sau ipoteza cercetării, metodele colectării datelor și rezultatele 

anticipate ale proiectului. 

În pachetul de informații legate de bursă este prezentat un exemplu de plan de cercetare 

(scris cu roșu), care poate servii la elaborarea planurilor proprii. 
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Plan de activități 

 Planul de activitate este forma tabelară a planului de cercetare, care cuprinde itinerariul 

studiului defalcat pe activități și sub-activități, și perioada lor de realizare (ex. achiziția 

echipamentului necesar va fi realizată în luna martie-aprilie etc.). Planul de activitate nu trebuie să 

fie foarte minuțios dezvoltat, dar trebuie să conțină încadrarea activităților în timp, pentru a face 

posibilă determinarea stadiului proiectului (când va fi efectuată colectarea datelor, când vor fi 

analizate datele etc.). 

În pachetul de informații legate de bursă este prezentat un exemplu de plan de activitate 

(scris cu roșu), care poate servi la elaborarea planurilor de activitate proprii. 

 

Buget 

Cheltuirea bursei nu trebuie justificată (ex. cu bonuri, facturi, etc.), dar bugetul trebuie să 

fie rezonabil și să fie conceput în concordanță cu activitățile propuse în planul de cercetare și tabelul 

de activități (ex. nu se va trece în buget cort, în cazul în care cercetarea nu presupune dormitul în 

cort pe teren, nu se vor trece costuri de transport feroviar, în condițiile în care studenții au acces 

gratuit la transport feroviar). Bugetele nerealiste pot duce la eliminarea candidatului. 

Bugetul detaliat va fi atașat în formă de tabel excel, și va conține echipamentele și 

materialele care vor fi achiziționate și care sunt necesare pentru realizarea planului de cercetare, 

costurile de transport, costuri de participare la conferințe (e.g. taxă de înscriere, costuri de 

imprimare de poster etc.). Diurna poate însuma maxim 25% din valoarea totală a bugetul. 

În pachetul de informații legate de bursă este prezentat un exemplu de buget (scris cu 

roșu), care poate servi la elaborarea bugetelor proprii. 

 

Responsabilități în cazul câștigării bursei 

(1) Beneficiarii bursei Milvus vor implementa proiectele de studiu pentru care le-a fost 

acordată bursa.  

(2) Beneficiarii vor notifica persoana de contact al Asociației Grupul Milvus despre 

problemele întâmpinate în implementarea proiectului, eventualele decalaje ale planului 

de lucru propus, și vor notifice persoana de contact la fiecare două luni despre stadiul 

în care se află proiectul. 

(3) Beneficiarii vor realiza un Raport final, în care vor detalia rezultatele proiectului și o vor 

trimite până pe data de 31 martie 2021, Asociației Grupul Milvus la adresa de email 

office@milvus.ro sau la adresa poștală a asociației. 

(4) Beneficiarii vor preda o copie a datelor brute provenite din studiu Asociației, sau le vor 

încărca în careva dintre bazele de date ale Asociației Grupul Milvus. 
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