
 

 

TERMENI SI CONDITII DE OFERIRE A BURSEI 

CAPITOLUL 1. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND BURSA 

WU Executive Academy (WU), parte a Vienna University of Economics and Business, cea mai mare universitate de 
business din Europa, cu sediul in Vienna, Austria, Welthandelsplatz 1, cladirea EA, 1020, avand cod de inregistrare 

ATU37694107, ofera o bursa de studiu (Bursa) in vederea inscrierii si participarii la cursurile programului Executive MBA 

Bucharest (EMBA) pe care WU il ofera pe piata din Romania. 

 

Bursa consta in suportarea partiala de catre WU, a taxei de scolarizare pentru programul EMBA in cuantum de 25.000 

EUR. Astfel, suma mentionata anterior va acoperi taxa de inscriere si o parte din costul studiilor, urmand ca diferenta taxei 

de scolarizare, in cuantum de 10.000 EUR, sa fie acoperita de catre persoana desemnata ca fiind beneficiara Bursei. 

Nota: Cheltuielile de deplasare si cazare sunt excluse. 
 

Programul EMBA oferit de WU a fost in trecut de cele mai multe ori pe primul loc in topul celor mai bune programe de 

MBA din Romania.. Acesta implica 3 module internationale, in Austria si SUA si pune la dispozitie beneficiarilor expertiza 

profesorilor din cadrul Vienna University of Economics and Business, precum si din cadrul unora dintre cele mai 

prestigioase universitati internationale. 

 

Programul EMBA va incepe pe 6 noiembrie 2019 si se va desfasura pe parcursul a 18 luni. 

 
CAPITOLUL 2. CONDITII DE PARTICIPARE 

 
In vederea participarii la procedura de selectie pentru obtinerea Bursei este necesara indeplinirea cumulativa de catre 

participanti a tuturor conditiilor de mai jos: 

 cetatenie romana sau rezidenta in Romania; 
 

 experienta profesionala de minimum 5 ani, care va fi probata cu documente justificative; 
 

 experienta manageriala de minimum 3 ani, care va fi probata cu documente justificative; 
 

 absolvirea unei forme de invatamant superioare – detinerea unei diplome de licenta este obligatorie; 
 

 cunoasterea limbii engleze la nivel avansat; 
 

 accesarea site-ului www.zf.ro/ExecutiveMBA in intervalul desfasurarii inscrierilor si parcurgerea tuturor etapelor 

mentionate la capitolele 3-5 de mai jos; 

 exprimarea consimtamantului cu privire la publicarea numelui si prenumelui in Ziarul Financiar si pe pagina site-ului 

www.zf.ro dedicata Bursei, in cazul in care sunteti desemnat a fi beneficiarul Bursei. 
 

Neintrunirea cerintelor de mai sus exclude participantul de la etapele urmatoare de selectie prezentate mai jos. 

 
Nota: Angajatii WU, rudele de la gradul I pana la gradul IV ale acestora, precum si colaboratorii implicati in oferirea Bursei 

nu au dreptul sa aplice pentru obtinerea Bursei. 

http://www.zf.ro/ExecutiveMBA
http://www.zf.ro/
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Fiecare participant are dreptul sa aplice pentru Bursa o singura data in cadrul prezentei campanii, fiind obligat sa-si 

inregistreze datele reale cu caracter personal. Orice eroare in declararea datelor personale nu atrage raspunderea WU. In 

cazul furnizarii unor date eronate, WU nu are nicio obligatie de a asigura transferul Bursei. 

 

Participantii la procedura de selectie vor depune aplicatiile in conformitate cu prezentii termeni si conditii de acordare a 

Bursei (Termenii si Conditiile), transmiterea acestora reprezentand o confirmare a citirii, intelegerii si acordul acestora cu 

privire la prevederile Termenilor si Conditiilor. 

 

Nota: Pe perioada de desfasurare a procedurii de selectie, persoanele interesate pot suna la linia de telefon 031.82.56.294 

sau la 0733.611.106 (linie telefonica cu tarif normal) de luni pana vineri, intre orele 10.00 – 18.00, , pentru a afla mai multe 

detalii in legatura cu Termenii si Conditiile, precum si pentru orice sugestii sau eventuale plangeri cu privire la aceasta. 

 

CAPITOLUL 3. DEPUNEREA APLICATIILOR 
 

Participantii isi pot depune aplicatiile in perioada 8 aprilie – 25 mai. Fiecare participant va completa aplicatia online 

disponibila pe https://forms.executiveacademy.at/WU/home/edit/_start_ebvs, creata in acest scop si va transmite 

dosarul sau de aplicatie la adresa de e-mail: emba-buc@wu.ac.at 

 

La finalul acesteia veti primi un email, pe care trebuie sa il pastrati in inbox, in care vi se vor cere completarea a 5 pasi: 

 

1. Informatii generale despre dvs. 

2. Informatii despre studiile absolvite 

3. Informatii despre experienta profesionala 

4. Confirmarea aplicatiei 

5. Trimiterea documentelor pe email 

a. Scrisoarea de motivare / Template (PDF) 

b. 2 scrisori de recomandare / Template (PDF) 

c. Copie de pe diploma originala impreuna cu foaia matricola 

d. Traducere autorizata a diplomei si a foii matricole in engleza sau germana/ Regulamentul aici 

e. CV-ul in limba engleza 

f. O fotografie tip pasaport in format digital; 

g. O copie a pasaportului / CI; 

 

Nota: Aplicatia va fi anulata automat in situatia in care un participant furnizeaza date sau informatii false sau eronate in 

completarea datelor personale. 

 
CAPITOLUL 3. SELECTIA APLICATIILOR 

 
In perioada 27 - 28 mai 2019 WU va efectua o verificare preliminara a aplicatiilor si va selecta participantii calificati pentru 

etapa urmatoare. Aceasta va consta in sustinerea unui interviu in fata unei comisii de examinare formata din reprezentanti 

WU (Comisia de Examinare). Participantii vor fi informati prin corespondenta electronica cu privire la rezultatul selectiei 

preliminare pana la data de 30 mai 2019. Acestia vor fi invitati sa participe la un interviu in fata Comisiei de Examinare. 

https://forms.executiveacademy.at/WU/home/edit/_start_ebvs
mailto:emba-buc@wu.ac.at
http://link.executiveacademy.at/c/4/?T=Mjk2Mjc0NzM%3AMDItYjE4MDg2LTEzM2EyMzVlOTg3YzRjMGM4OTIyNWQzMzdmOGRkYWRi%3AY29kcnV0YWdlQGhvdG1haWwuY29t%3AY29udGFjdC0wNWYxYjNlODc4MjllNTExYWQ3MjAwNTA1Njg2MDAwZC0zNzZiMzkwZmZlMjQ0MGMyYTBlMWY5YmViOWE2ZDQ5Yg%3AZmFsc2U%3AMQ%3A%3AaHR0cHM6Ly93d3cuZXhlY3V0aXZlYWNhZGVteS5hdC9maWxlYWRtaW5fc3luY2VkX2Fzc2V0cy9kb2N1bWVudHMvQWRtaW5pc3RyYXRpdmUvTGV0dGVyX29mX01vdGl2YXRpb25fTUJBLU1MUy5wZGY_X2NsZGVlPVkyOWtjblYwWVdkbFFHaHZkRzFoYVd3dVkyOXQmcmVjaXBpZW50aWQ9Y29udGFjdC0wNWYxYjNlODc4MjllNTExYWQ3MjAwNTA1Njg2MDAwZC0zNzZiMzkwZmZlMjQ0MGMyYTBlMWY5YmViOWE2ZDQ5YiZlc2lkPTBjYTliZTUzLWM1MzEtZTgxMS05MTA3LTAwNTA1Njg2MzkzMQ&amp;amp%3BK=nBUoSLgxTNTO-NSVC3Lxhw
http://link.executiveacademy.at/c/4/?T=Mjk2Mjc0NzM%3AMDItYjE4MDg2LTEzM2EyMzVlOTg3YzRjMGM4OTIyNWQzMzdmOGRkYWRi%3AY29kcnV0YWdlQGhvdG1haWwuY29t%3AY29udGFjdC0wNWYxYjNlODc4MjllNTExYWQ3MjAwNTA1Njg2MDAwZC0zNzZiMzkwZmZlMjQ0MGMyYTBlMWY5YmViOWE2ZDQ5Yg%3AZmFsc2U%3AMg%3A%3AaHR0cHM6Ly93d3cuZXhlY3V0aXZlYWNhZGVteS5hdC9maWxlYWRtaW5fc3luY2VkX2Fzc2V0cy9kb2N1bWVudHMvQWRtaW5pc3RyYXRpdmUvTGV0dGVyX29mX1JlY29tbWVuZGF0aW9uX01CQS1NTFMucGRmP19jbGRlZT1ZMjlrY25WMFlXZGxRR2h2ZEcxaGFXd3VZMjl0JnJlY2lwaWVudGlkPWNvbnRhY3QtMDVmMWIzZTg3ODI5ZTUxMWFkNzIwMDUwNTY4NjAwMGQtMzc2YjM5MGZmZTI0NDBjMmEwZTFmOWJlYjlhNmQ0OWImZXNpZD0wY2E5YmU1My1jNTMxLWU4MTEtOTEwNy0wMDUwNTY4NjM5MzE&amp;amp%3BK=LRlmtgmZxtrTIzUwVu-H1Q
https://www.wu.ac.at/en/programs/application-and-admission/legalize/


 

 

CAPITOLUL 4. SUSTINEREA INTERVIURILOR 

 
In ziua de 3 iunie 2019 participantii selectati potrivit capitolului 3 de mai sus vor sustine un interviu in fata Comisiei de 

Examinare. Prezenta fizica la interviu este obligatorie. In momentul prezentarii la interviu, fiecare participant trebuie sa 

aiba dosarul de aplicatie in format fizic, cuprinzand documentele in original ale caror copii au fost depuse cu ocazia 

inscrierii. 

CAPITOLUL 5. SELECTIA BENEFICIARULUI BURSEI 

 
In urma sustinerii interviului, Comisia de Examinare va selecta beneficiarul Bursei in baza capacitatilor si realizarilor sale 

profesionale. 

WU va informa participantul selectat cu privire la rezultatul selectiei prin corespondenta electronica sau telefonic, folosind 

datele furnizate de catre acesta la inscriere, in maximum 72 de ore. 

 

In cazul in care acesta nu poate fi contactat in termenul de 72 de ore mentionat mai sus, Comisia de Examinare va 

desemna un alt beneficiar dintre ceilalti participanti care au parcurs toate etapele selectiei. 

 

Anuntarea beneficiarului Bursei se va face in data de 7 iunie 2019 prin publicarea numelui acestuia pe pagina de inscriere 

de pe site-ul www.zf.ro, precum si in editia tiparita a Ziarului Financiar. 

 

CAPITOLUL 6. ACORDAREA BURSEI 

 
WU va transmite beneficiarului Bursei o scrisoare de admitere in programul EMBA, precum si una de confirmare, care vor 

conferi Beneficiarului dreptul de a se inscrie la cursurile programului EMBA. Din momentul transmiterii scrisorii de admitere 

catre beneficiar, acesta va avea un termen de doua saptamani de a se inscrie in programul EMBA prin completarea 

scrisorii de confirmare si transmiterea acesteia catre WU, urmand ca, la momentul inscrierii la cursurile programului EMBA, 

WU si beneficiarul sa semneze un contract in acest sens. 

Diferenta de plata a taxei de scolarizare in cuantum de 10.000 € va fi achitata de beneficiarul Bursei in doua rate egale,  

una dupa inscrierea in program, iar cea de-a doua pana la data de 31 decembrie 2019. 

 

Nota: Nu se acorda contravaloarea in bani a Bursei. 

 
CAPITOLUL 7. PROTECTIA DATELOR PERSONALE 

 

I. Protecția datelor 

I.1. Prevederi generale 

Participanții recunosc că WU Executive Academy folosește datele lor personale, obținute în faza dinainte de admitere și în 

timpul administrării programului de certificare, a altor programe, seminarii sau cursuri în mod automat pentru îndeplinirea 

contractului. 

De asemenea, prin înregistrare, participanții sunt de acord că numele lor, numărul de telefon, adresa de e-mail și alte date 

personale sunt transmise și celorlalți colegi, conferențiarilor, persoanelor de la WU Executive Academy însărcinate cu 

organizarea cursurilor (admiteri, biroul de examene, biroul de reglementări privind studiile), partenerilor de cooperare ai WU 

Executive Academy care contribuie la programul de certificare, alte programe, seminarii sau cursuri la care s-a înscris 

participantul, organismelor de acreditare corespunzătoare (de ex. EQUIS, FIBAA, AMBA, AACSB) în vederea administrării 

programului de certificare, a altor programe, seminarii sau cursuri și pentru a permite comunicarea internă, precum și 

Clubului de Absolvenți ai WU. De asemenea, WU Executive Academy își ia libertatea de a trimite participanților informații 

privind ofertele WU Executive Academy, prin poștă sau poștă electronică (e-mail), chiar și după finalizarea unui program de 

certificare, a unui alt program, seminar sau curs. 

Conform § 8 (1) par. 2 din Legea privind protecția datelor 2000 (Datenschutzgesetz 2000, DSG), participanții își pot retrage 

consimțământul la orice moment. WU Executive Academy tratează toate datele personale ale participanților în strictă 

confidențialitate și utilizează aceste date numai în modul și în scopurile prezentate mai sus. Numărul WU Executive 

http://www.zf.ro/


 

Academy în Registrul Austriac de Prelucrare a Datelor este: 0012343. 

 
I.2. Declinări 

Pe lângă Google Analytics, pagina de internet a WU Executive Academy (http://www.executiveacademy.at) mai cuprinde și 

alte aplicații de medii sociale care permit partajarea conținutului. La folosirea acestor aplicații, browserul dumneavoastră se 

conectează automat la rețelele sociale respective. Ca parte din acest proces, browserul dumneavoastră transmite adresa 

dumneavoastră de IP, precum și alte informații precum cookie-uri, dacă ați vizitat platforma respectivă anterior. Executive 

Academy împiedică acest tip de transmisie de date pe cât posibil, până când interacționați efectiv cu una dintre platforme. 

Prin apăsarea simbolului respectiv, vă indicați intenția de a comunica cu platforma selectată și recunoașteți că informații 

despre dumneavoastră, precum adresa de IP, sunt transmise către rețeaua socială respectivă. Pentru mai multe informații 

vă rugăm să consultați termenii și condițiile rețelei respective, precum și informațiile juridice de pe pagina de internet a WU 

Executive Academy la https://executiveacademy.at/en/legal-notice/. 
 

I.3. Drepturi privind clipurile video și fotografiile 

Fotografiile furnizate de participanți odată cu cererile sunt stocate electronic și folosite în scopul organizării programului de 

certificare, a altor programe, seminarii sau cursuri (de ex. pentru Ghidul Studenților, Ghidul Facultății, Anuarul Studenților și 

cursurile închise ca parte din platforma online de e-learning). Prin înscrierea la un program de certificare, la un alt program, 

seminar sau curs, participanții sunt de acord cu utilizarea fotografiilor lor în scopul de mai sus. 

Participanții sunt de acord că, în cursul participării lor la cursurile sau la evvenimentele WU Executive Academy, se vor 

efectua fotografii, precum și înregistrări video și sonore, care vor fi publicate pe internet, precum și pe alte medii purtătoare 

de imagine și sunet, care au funcții de informare și marketing în legătură cu programele de certificare, alte programe, 

seminarii sau cursuri ale WU Executive Academy. Participanții nu sunt îndreptățiți la o remunerație pentru aceste publicări. 

Conform § 8 (1) par. 2 din Legea privind protecția datelor, participanții își pot retrage consimțământul acordat, în 

conformitate cu legea privind protecția datelor, pentru utilizarea fotografiilor care însoțesc cererea și a fotografiilor, 

înregistrărilor video și sonore produse la orice moment, printr-o înștiințare către WU Executive Academy. Consecința 

revocării este încetarea utilizării tuturor fotografiilor, înregistrărilor video și sonore în viitor. 

 
I.4. Prevederi speciale privind deținătorii de burse 

Deținătorii de burse sunt de acord să fie la dispoziție pentru orice întrebări adresate de părțile interesate și de jurnaliști. De 

asemenea, sunt de acord să redacteze o relatare privind experiența lor în contextul unui program de certificare sau al altui 

program, la fiecare șase luni. 

În plus, deținătorii de burse își dau consimțământul ca declarațiile și relatările despre experiențele lor privind programul de 

certificare sau alte programe, precum și fotografia lor să fie utilizată în scopuri de marketing. 

 
II. Diverse 

Participanții vor înștiința fără întârziere WU Executive Academy în scris, precum și prin intermediul Serviciilor Online ale 

WU pentru Studenți, cu privire la orice modificări de nume, adresă și adresă de facturare. În cazul în care nu se face o 

înștiințare privind modificarea, corespondența se consideră a fi fost primită de către un participant dacă a fost trimisă la 

ultima adresă sau adresă de facturare comunicată. 

 
III. Jurisdicție și valabilitatea 

Se aplică legea austriacă, cu excepția regulilor privind conflictele de legi. Jurisdicția pentru toate disputele care iau naștere 

din tranzacțiile juridice încheiate între WU Executive Academy partenerii săi contractuali este Viena (Austria). Conform § 14 

din Legea privind protecția consumatorilor, jurisdicția unei acțiuni împotriva unui consumator este în funcție de locul de 

reședință al consumatorului, de domiciliul sau de locul de muncă al acestuia în Austria. 

Dacă una sau mai multe dintre prevederile de mai sus nu sunt valabile, restul prevederilor rămân obligatorii. Prevederile 

care nu sunt valabile vor fi înlocuite cu prevederi care corespund cel mai bine scopului prevederii care nu este valabilă, într- 

un mod valabil din punct de vedere legal. 

 

CAPITOLUL 8. LITIGII 

 
Termenii si Conditiile vor fi guvernate si interpretate in conformitate cu legea romana. Orice neintelegeri, dispute, 



 

controverse sau pretentii intre WU si participantii la procedura de selectie decurgand din sau in legatura cu acesti Termeni 

si Conditii, precum si cele legate de executarea, incalcarea, incetarea, suspendarea sau anularea acestora, vor fi 

solutionate pe cale amiabila. In cazul in care rezolvarea amiabila nu este posibila intr-un termen de maximum 30 zile de la 

notificarea acestora, orice pretentie va fi solutionata de catre instantele judecatoresti competente. 

 

CAPITOLUL 9. INTRERUPEREA PROCEDURII DE SELECTIE 

 
WU isi rezerva dreptul de a intrerupe procedura de selectie in caz de forta majora, caz fortuit sau printr-o decizie unilaterala 

a sa. Orice astfel de intrerupere va fi publicata pe site-ul www.zf.ro si in editia tiparita a Ziarul Financiar. 

http://www.zf.ro/
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