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REGULAMENT PRIVIND ATRIBUIREA BURSELOR
In conformitate cu Legea fnva{amantului nr. 1/2011 ~i H.G. nr. 55811998, cu Ordinul
Nr. 3666 din 30 martie 2012 privind aprobarea Codului drepturilor ~i obliga{iilor studentului, al
Legii nr. 1/2010 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2009 privind stabilirea
cuantumului minim al taxelor de

~colarizare,

in valuta, a cetatenilor care studiaza pe cont propriu

in Romania, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum
parte din Spatiul Economic European

~i

~i

din cele care nu fac

din Confederatia Elvetiana, studentii Universitatii ,Petre

Andrei" pot beneficia de urmatoarele categorii de burse: bursa de merit, burse de ajutor social,
bursa de performanta, bursa , CUM LAUDE", bursa , GAUDEAMUS". Conform Legii
Nr. 133/2000, studentii care studiaza la cursuri cu frecventa, cu taxa, in invatamantul superior
pot beneficia de burse.
Absolventii cu diploma de licenta care urmeaza o a doua specializare la Universitatea
,Petre Andrei" din

Ia~i

pot beneficia de bursele prevazute in prezentul Regulament, cu conditia

ca numarul total al anilor/semestrelor in care au beneficiat de bursa sa nu
~colarizare

depa~easca

durata de

aferenta specializarii de la care urmeaza sa beneficieze de bursa.

Universitatea ,Petre Andrei" din

Ia~i

acorda burse de merit, burse de performanta, burse

, CUM LAUDE", burse ,GAUDEAMUS", studentilor care urmeaza studii universitare de
licenta, daca este posibil.
Bursa de ajutor social se acorda la cerere, in baza unor documente doveditoare,
studentilor la ciclul de studii universitare de licenta ~i de masterat.
Bursele se adreseaza doar studentilor

integrali~ti

care au obtinut mm1mum 30/60 de

credite in sesiunea de examene precedenta, la disciplinele obligatorii

~i

optionale.

BURSELE DE MERIT
Bursele de merit se acorda, in functie de rezultatele obtinute la

invatatu;~!?~~~i..ll-~J

semestrul al II-lea al primului an de studii in baza deciziei Consiliu

..
credite/sem.), respectiv studentii anilor II, III ~i IV care ~1-au indeplinit integral activiU'ttile
prevazute in planul de invatamant (60 de credite/an).
Acestea se atribuie la inceputul anului universitar ~i se revizuiesc la inceputul semestrului
al II-lea.
Bursele de merit se acorda in funqie de criteriul unic al rezultatelor la invatatura, in
ordinea descrescatoare a mediilor.
Media in baza careia se acorda bursa de merit pentru primul semestru este media
ponderata a anului universitar precedent, calculata la 60 de credite, respectiv 30 de credite
obtinute 1n sesiunea de iarna a anului universitar in curs pentru bursa acordata pe semestrul al
II-lea.
Bursa de merit se acorda pe durata unui semestru, lunar, exceptand vacantele dintre
semestre, media limita de acordare a bursei de merit fiind de 9.50.
Cvantumul burselor este urmatorul:
Bursa categoria I- 250 lei- media este cuprinsa intre 10- 9.80;
Bur::>a categoria II- 200 lei- media este cuprinsa intre 9.79- 9.60;
Bursa categoria III - 150 lei - media este cuprinsa intre 9.59 - 9 .50.
Studentii restantieri, precum

~i

cei care au examene de diferente, nu primesc bursa.

BURSELE DE AJUTOR SOCIAL

Bursele de ajutor social se pot acorda studentilor care nu primesc bursa de merit, in
urma depunerii unui dosar individual, dupa cum urmeaza:
../ Studentii ai caror intretinatori legali nu realizeaza pe ultimele 3 luni un venit lunar net
mediu, pe membru de familie, la nivelul salariului minim pe economic;
../ studentilor orfani de ambii parinti, celor proveniti din casele de copii sau plasament
familial, care nu realizeaza venituri; pentru

ace~tia

bursa se acorda pe toate lunile anului

universitar;
../ studentilor bolnavi de TBC care se afla in evidenta unitatilor medicale, celor care sufera
de diabet, boli maligne, sindroame de malabsorbtie grave, insuficienta renala cronica,
astm

bron~ic,

epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatita cronica, glaucom, miopie grava,

documentelor medicale eliberate sau vizate de medici.

Dosarul va contine urmatoarele piese:

·.
;.. Adeverinta din care sa rezulte venitul net al fiecarui parinte pentru lunile iulie, august #

septembrie ale anului fn curs;
;.. Cupoane de pensie pentru lunile iulie, august ~i septembrie ale anului in curs;
;.. Adeverinta de venit impozabil pentru ambii parinti;
;.. Adeverinte de venit agricol (lunar sau anual) pentru ambii parinti (daca este cazul);
;.. Copii dupa certificate de
).>

na~tere

pentru frati/surori

Adeverinte de elev/student pentru frati/surori

~colari ~i pre~colari;

~colari

In care se va mentiona cuantumul

lunar al bursei (unde e cazul);
;.. Hotarare judecatoreasca pentru studentii cu parinti divortati sau pentru studentii aflati in
plasament familial;
;.. Pentru studentii asistati ai Caselor de Copii: adeverinta de la Casa de Copii

~i

declaratie

de venituri data la Notariat;
;.. Adeverinte medicale vizate de medicul de familie pentru studentii bolnavi care se
incadreaza in Nomenclatorul bolilor grave sau bolilor cu handicap al Ministerului
Sanatatii;
);>

Copii dupa certificatele de deces pentru studentii cu parinti decedati;

);>

Declaratie legalizata la Notariat pentru parintii care nu lucreaza

~i

nu realizeaza venituri.

Venitul net mediu pe membru de {amilie pe lunile iulie, august# septembrie ale anului fn
curs trebuie siifie mai mic dedit salariul de baza minim brut pe tara.
Bursa de ajutor social se poate acorda

~i

ocazional, valoarea sa fiind echivalentul unei

burse de ajutor social, in limita fondurilor repartizate pentru burse, astfel:
);>

in caz de deces al unui membru al familiei (sot, sotie, copil);

);>

sub forma de ajutor financiar acordat familiei, in caz de deces al studentului necasatorit
sau casatorit (cu so!fsotie care nu realizeaza venituri).
Declaratia de venituri

~i

documentele justificative, anexate in vederea obtinerii bursei de

ajutor social, constituie inscrisuri cu valoare juridica. Verificarea autenticitatii declaratiilor se
poate face pe cale legala, la solicitarea organelor de control financiar. Institutia de invatamant
superior nu poate fi facuta raspunzatoare de consecintele unor declaratii false sau incomplete.
Consiliile facultatii pot hotari acordarea burselor in urma analizei dosarului social
hotari sanctionarea cu ridicarea bursei sociale, in cazul studentilor care nu sunt

Bursele nu se restituie dedit in cazul exmatricularii pentru abateri de la

integrali~ti.

~i

pot

Cuantumul burselor de ajutor social:
~i

../ pentru studentii orfani de ambii parinti
este de 200 - 500 lei ;

ace~tia

cei asistati de Casele de copii, cuantumul bursei

vor putea depune dosarul pentru acordarea bursei de ajutor

social daca indeplinesc conditiile rninime de promovare a anului de studiu (30 de
credite);
../ pentru studentii bolnavi de cancer sau TBC - reduceri de la 500 la 700 lei din valoarea
taxei de

~colarizare,

in functie de gravitatea bolii;

../ pentru studentii cu handicap fizic de grad ridicat - reducere de 30 - 50% din valoarea
taxei de

~colarizare;

../ pentru studentii care au mai multi copii in intretinere ~i sunt pensionari sau ~omeri, in
functie de situatie, reducere de 300 - 500 lei din valoarea taxei de

~colarizare;

../ studentii care urmeaza concomitent doua specializari pot beneficia de burse de la bugetul
facultatii, cu conditia ca numarul total al anilor in care beneficiaza de bursa sa nu
depa~easca

numarul total al anilor de studii prevazut ca durata de

specializarea de la care urmeaza sa beneficieze de bursa.

Ace~tia

~colarizare

la

vor achita pentru o

specializare taxa integrala, iar pentru a doua specializare vor beneficia de o reducere de
50% din cuantumul taxei de

~colarizare

cu valoarea mai mica;

../ studentii din cadrul aceleia~i farnilii care frecventeaza cursurile Universitatii pot
beneficia de burse de la bugetul facultatii . Ei vor avea o reducere de 25% dintr-o singura
taxa.

BURSA DE PERFORMANT A

Bursele de performanta

~tiintifica

se pot acorda studentilor inmatriculati la orice

specializare din cadrul universitatii, in baza deciziei Consiliului Facultatii.
Criteriile de acordare a bursei de performanta sunt:
../ indeplinirea tuturor obligatiilor didactice, prevazute in planul de invatamant (60 credite I
an universitar);
../ studentul care solicita aceasta categorie de bursa trebuie sa se gaseasca in primii 5%
studenti din seria lui de specializare pentru licenta;
../ participarea la sesiuni ~tiintifice, publicarea unor articole etc.
Bursa de performanta consta in anularea taxei de
in urma depunerii unui dosar.

~colarizare.

Ease acorda prin concurs

•
Dosarul de candidatura, intocmit de studentii care solicita bursa de performanta, va
cuprinde urmatoarele acte:
a) curriculum vitae;
b) lucrarile

~tiintifice

ale candidatului;

c) situatia ~colm·a;
desfa~urat

d) recomandarea cadrului didactic sub indrumarea caruia s-a
cercetare

activitatea de

~tiintifica.

BURSA CUM LAUDE

Bursa , CUM LAUDE" se acorda studentilor care Ia
primele medii cuprinse intre 9.80

~i

sfar~itul

anului universitar obtin

10, pentru fiecare specializare sau domeniu de studii in

parte.
Ea se acorda o singura data, in cuantumul aprobat de catre Senatul Universitatii , Petre
Andrei"din

Ia~i,

Ia propunerea Consiliilor facultatilor

~i

a Comisiei de acordare a burselor, astfel:

.../ 300 lei pentru categoria I;
.../ 200 lei pemru categoria H;
.../ 100 lei pentru categoria IlL
Aceasta bursa poate fi cumulata cu o bursa dintr-o alta categorie mentionata in prezentul
regulament.

BURSA GAUDEAMUS

Bursa , GAUDEAMUS", in cuantum de 500 lei, poate fi acordata studentilor cu
performante

organizationale

in

Liga

nonguvernamentala. Aceasta se acorda la

studentilor

sfar~itul

sau

in

once

alta

organizatie

fiecarui an universitar.

Propunerile Consiliilor facultatilor se realizeaza in urma organizarii unui concurs la care
pot participa studentii interesati . Pot candida pentru acest tip de bursa studentii care indeplinesc
urmatoarele conditii, reunite in dosarul de concurs:
~

scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic, demonstrand o conduita
irepro~abila;

~

scrisoare de motivare pnn care se face dovada une1 activitati
comunitatii;

)>

scrisoare de recomandare/adeverinta din partea organizatiei/organizatiilor in cadrul careia
i~i desfa~oara

activitatea.

Aceasta bursa poate fi cumulata cu o bursa dintr-o alta categorie mentionata in prezentul
regulament.
La nivelul facultatilor comisiile de acordare a burselor vor fi alcatuite din:
Pre$edinte:

Decanul

sau

Prodecanul

care

se

ocupa

de

probleme

studente~ti;

Membri:

secretarul Sef al facultatii;
cadrul didactic responsabil cu atribuirea burselor;
un reprezentant al studentilor, membru in Consiliul Facultatii, desemnat de Liga
studentilor.

Prezentul regulament a fost aprobat in
Ia~i

~edinta

Senatului Universitatii "Petre Andrei" din

din data de 19.09.2018

PRE~EDINTELE

RECTOR,
Prof.univ.dr. Sorin BOCANCEA

SENATULUI,
Conf. univ. dr. Ancuta-Daniela TOMPEA
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