
 

 

 

BURSE PROSPECŢIUNI S.A. 

Prospecţiuni SA este un important furnizor de servicii geologice şi geofizice, cu peste 55 de ani de experienţă în 

industria românească de petrol şi gaze. Prospecţiuni SA operează şi la nivel internaţional şi intenţionează să se 

extindă în continuare pe noi pieţe, precum şi să îşi diversifice serviciile oferite. Compania lucrează la cele mai înalte 

standarde internaţionale de sănătate, securitate şi protecţia mediului utilizând o gamă largă de echipamente de 

ultimă generaţie şi o echipă de profesionişti experimentaţi, cu excelentă pregătire tehnică. 

Programul de BURSE PROSPECŢIUNI este o nouă iniţiativă a companiei noastre, lansată pentru anul universitar 

2011-2012, cu scopul de a sprijini financiar studenţi de la universităţi de profil. Concret, pentru noul an universitar, 

oferim un număr de maximum18 burse pentru perioada 1 octombrie 2011 – 30 iunie 2012, constând în 200 euro net 

pe lună, aplicanţilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate detaliate mai jos. 

Studenţii beneficiari ai acestor burse pot obţine locuri de muncă la Prospecţiuni după finalizarea studiilor sau pot 

lucra în companie pe perioada vacanţelor de vară. Totuşi, aceşti studenţi nu au obligaţia de a lucra la Prospecţiuni 

după finalizarea studiilor.   

Criterii de eligibilitate 

 Bursierii trebuie să fie studenţi (nu masteranzi) ai facultăţilor de profil de la: Universitatea din Bucureşti - 

Facultatea de Geologie şi Geofizică, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj - Facultatea de Biologie şi 

Geologie, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi - Facultatea de Geografie şi Geologie, Universitatea 

de Petrol şi Gaze din Ploieşti - Facultatea Ingineria Petrolului şi Gazelor precum şi de la Universitatea din 

Petroşani - Facultatea de Mine.  

 Să aibă media notelor din anul de studii anterior minimum 8.50. 

Mod de aplicare 

Aplicaţiile vor fi transmise în perioada 20 iulie – 15 august 2011 şi trebuie să cuprindă: 

 Formularul de aplicaţie completat şi semnat (formularul este disponibil făcând click pe butonul: Formular de 

aplicaţie din dreapta paginii) 

 Adeverinţă de la facultate care să conţină rezultatele studentului în anul universitar 2010-2011 

 Copii după diplome de absolvire a altor studii sau cursuri de pregătire profesională 

 CV 

 Două scrisori de recomandare (de la doi adulţi, dintre care unul trebuie să fie cadru universitar). Trebuie 

indicate un număr de telefon şi o adresă de email pentru fiecare din cele două persoane care fac 

recomandări. 

 Un eseu dactilografiat (maxim 500 de cuvinte) în care studentul să explice motivul pentru care aplică pentru 

bursă şi de ce consideră că ar trebui să fie beneficiarul acesteia. 

Aplicaţiile pot fi transmise prin email la resurseumane@prospectiuni.ro (subiect: aplicaţie pentru programul de burse 

Prospecţiuni) sau prin poştă, la adresa Prospecţiuni SA, Bucureşti, Str. Caransebeş nr. 1, sector 1 – în atenţia 

Departamentului Resurse Umane. Aplicaţiile incomplete nu vor fi luate în considerare. 

Studenţii selectaţi pentru Bursa Prospecţiuni vor fi anunţaţi pe website-ul companiei şi individual prin email în ultima 

săptămână a lunii septembrie 2011. 
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