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a Senatului Universitatii Politehnica Timisoara

Nr, 235/ 18.09.2017
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Art. l. Se aproba Regulamentul privind acordarea de burse si ajutoare sociale pentru studentii
cicluri lor de invatamant universi tar de licenta si master. in Universitatea Politehnica Timisoara,
incepand cu anul universitar 20 17-2018, in forma din Anexa la prezenta.

Art. 2. Prezenta hotarare se comunica Consiliului de Administratie al UPT, Directiei Resurse
Umane si tuturor cadrelor didactice prin postare pe site .
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REGULAMENT
privind acordarea de burse si ajutoare socia Ie

pentru studentii ciclurilor de inviitiimant universitar
de licenta ~ i master, in Universitatea Politehnica Timisoara ,

valabil Incepand eu anul uni versitar 2017·2018

Art. 1. Prezentul regul ament este realizat in conformitate cu :

Legea nr. 1/201 1;
Ordinul de mini stru or. 3392/201 7 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a

burselor si a altor forme de sprij in materi al pentru studentii si cursantii din invatamimtul

superior de stat. invatamarn cu frecventa;
Ordinul de ministru or. 4104/201 7 pcntru modificarca anexei la Ordinul ministrului
educatiei nationale nr. 3392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a bursclor
si a altar forme de sprijin material pentru studentii ~i cursantii din invaJAmantlil superior de stat.
invatamant Cll frecventa;

Ordinul de ministru nr. 4366/2017 pcntru modificarea anexei la Ordinul ministrului
educatiei nationale nr. 3392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale dc acordare a burselor
si a altar forme de sprij in material pentru studentii ~ i cursantii din invatamantul superior de stat.
invatamant cu frecventa,

Art. 2. StatuI roman sustine invatamantu l si asigura implementarea unor ma suri de sustinere a

performantei academice, respectiv a unor masur i privind facilitarea acce sului la servicii

educationale pentru candidatii proveniti din medii socioeconom ice defav ori zate si asigurarea

unui climat de echitatc in invatamamul superior romanesc. prin burse si alte forme de sprij in

material oferite studentilor din invatamantul superior din Romania.

Art. 3. Universitatea Politehnica Tim isoara acorda burse pentru stimularea pcrformantei

academice , burse sociale, burse soci ale ocazionale, burse speciale, burse pentru stagii de studii

universitare si postuniversitare in tara/strainatate si alte forme de spriji n material din fondurile

bugetare alocate in acest sens.

Art. 4. Universitatea Politehnica Timi soara acorda din venituri proprii extrabugetare burse

speciale studentilor care desfasoara activitati extr acurriculare sau desfasoara mobil itati interne

organizate sub tutela conduceri i universitatii sau/si a facultatilor , celor care au rezult ate

deosebite la concursurile studentesti sau in cercetarea stiintifica ~ i burse social e speciale

studentilor cu rezultate bune la invatatura. dar cu 0 situatie familiala precara din punct de vedere

financiar. Acordarea acestor burse se face pr intr-o procedura intern aUPT. Ace ste burse pot fi
cumulate cu cele de la art.3.

Art. S. Operatorii economici. organizatii nonguvemamentale sau persoane lizice/persoane

juridice pot oferi burse sau alte forme de spriji n studentilor, pe baza de cont ract , potrivi t

prevederilor lega le in vigoare, in baza unor proceduri interne stabilite de catre UPT.

A rt. 6. Un student poate fi la un moment dat bursier al Universitatii Politehnica Timis oara doar



daca perioada cat el a beneficiat pana atunci . cumulativ de-a lungul existentei sale. de bursa.

sustinuta direct sau indirect de statul roman. nu depaseste durata normala a studiilor pe care Ie
urmeaza in mom entul respecti v. Calculul se face la nivel de ciclu de inva\amant (Iicenta sau
master). fara report de la un ciclu la altul. Studentii care unneaza simultan doua specializari, in

cadrul aceluiasi ciclu universitar (licenta sau master ). pot primi bursa doar pentru una dintre

elc, aleasa de ei lnsi si. la care trebuie sa aiba depusa diploma de bacalaureat in original.

Art. 7. Bursele , cu exceptia celor sociale, social c ocazionale si speciale. sc acorda doar
studentilor care. in momentul dcliberarii, au obtinute la zi toate creditel e prevazute prin planul
de inva\amant si au ca statut la inccputul anului in curs un altul decat eel de ..reinmatriculat"

sau ..rcinrnatriculat cu transfer".

Art. 8. Bursele pentru stimularea perforrnantei academice sunt burse de perforrnanta sau
burse de merit. Ambele categorii de bursa. ca ~i bursele socia le, se acorda pentru anii

netenninali pe 0 perioada de 6 luni, in felul urmator:

in perioada 1 octombrie - 31 martie (PI) pentru rezultatele la invatatura aferente

semes trului 11 al anului universit ar precedent sau media la admitere in cazul anilor I de

la ciclul licenta sau master;
in perio ada I aprilie - 30 septembrie (P2) pentru rezultatele la inva\atura aferente

semes trului I al anulu i universitar curent.

in cazul anilor terminali PI este tot perioada I octombrie - 31 martie iar P2 incepe la 1 aprilie

si se inch eie la data sustinerii diplornei/licentei, in sesiunea de vara.

Art. 9. Criteriul de acordare a burselor de performanta si de merit este "media de bursa" .

definita dupa cum urmeaza:

a) in cazul studentilor de la ciclul licenta sau master din anul l, aferente PI :

media de bursa = media la concursul de admitere
b) in cazul studentilor de la ciclul licenta din anii lI-IVIV,VI sau master I-II exclusiv

subpunctul a):

media de bursa = media 1I00e!or de pe semes trul anterior, daca toate

disciplinele au [ost promovate.
La calculul mediei de promo vare a anului de studiu anterior, nu se line searna de notele

la discipl inele facultative.

Art. 10. Bursele de performanta se acorda studentilor de la ciclul liccnta sau master. cu

exceptia anului I. semestrul I. Acestea sunt de 2 tipuri :
a) burse de performanta I - pernru studentii care au media de bursa egala cu 10.00.

b) burse de performanta 11 (ciclul de studii licenta) - pentru studenti i de la ciclul de

studii licenta, care au media de bursa mai mare sau ega la cu 9.50 si mai mica dccat 10.00

respectiv bursa de perforrnanta 11 (ciclul de studii master) - pentru studentii de la ciclul de studi i

master. care au media de bursa mai mare sau egala cu pragul inferi or fixat de Biroul Consiliului

Facultatii pentru bursa de performanta II si mai mica decat 10.00, posibil intr -un numar limitat.

dependent de dimensiunea fondului de burse alocat pentru fiecare facultate .

Art. II. Bursele de merit se acorda studentilor de la ciclul licenta sau master din toti anii de

studiu, care nu au burse de perforrnanta ~i pot f de doua tipuri:



a) burse de merit I (ciclul de studii licenta) - pentru studentii de la ciclul de studii licenta.
care au media de bursa mai mare sau egala cu 9.00 ~i burse de merit l (ciclul de studii
master) - pentru studentii de la ciclul de studii master. care au media de bursa mai mare
sau egala cu pragul inferio r fixat de Biroul Consiliului Facultatii pentru bursa de merit
I, posibil intr-un numar limitat. dependent de dimensiunea fondului de burse alocat

pentru fiecare facultate .
b) burse de merit II (ciclul de studi i licenta) - pcntru studentii care au media de bursa mai

mica decat 9.00 ~i burse de merit II (ciclul de studii master) - pentru studentii de la
ciclul de studii master, care au media de bursa mai mica decat pragul inferior fixat de

Biroul Consi liului Facultatii pentru bursa de merit I dar mai mare sau egala cu pragul
inferior fixat de Biroul Consiliului Facultatii pentru bursa de meri t II. posibil intr-un
numar limitat. dependent de dimen siunea fondului de burse aloeat pentru fiecare

facultate.
Pragul minim pentru acordarea burselor de merit nu poate cobori sub media de bursa 7.50.

Art. 12. Bursele socia Ie se acorda pe durata studiilor. pana la implinirea varstei de 35 de ani.

Art. 13. Bursele socia Ie sc acorda studentilor care in momcntul luarii deciziei au promovat
anul de studiu anterior (pentru PI ). respectiv celor care au promovat un numar de examene din
cadrul semes trului I care Ie confers un minim de 10 credite transferabile si au ca statut la
inceputul anului in curs un altul decat eel de ..reinrnatriculat", respectiv ..reinmatriculat cu
transfer". in functie exclusiv de consideren te sociale. Bursele sociale se acorda urrnatoarelor
categorii de studenti:

a) studentii orfani de unul sau ambii parinti , respectiv pentru care s-a dispus ca masura
de protectie plasamentul si care nu realizeaza venituri peste plafonul pentru
acordarea bursei sociale:

b) studentii bolnavi TBC. care se afla in evidenta unitatilor medicale. celor care sufera
de diabet. boli maligne. sindromuri de malabsorbti e grave. insuficienta renala
cronica, astm bronsic, epilepsie, cardiopatii congenitale. hepatit a cronica, glaucorn,
miopie grava, boli imunologice, boli rare. tulburari din spectrul autist, boli
hematologice (hemofil ie. talasemic etc.). surditate. fibroza chistica. cei infestati cu
virusul HIV sau bolnavi de SlDA. cci cu handicap locomotor. spondilita
anchilozanta sau reumatism articular;

c) studentii a carer familie nu a realizat in cele 3 luni inainte de inccperea
semestruluilanului universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai
marc decat salariul de baza minim net pe economie.

Documen tele necesare pentru obtinerea bursei socia lc se gasesc in cadrul Anexe i 1 la prezentul
regulament.

Art. 14. Cuantumurile burselor sunt dupa cum urmeaza:

a) burse de performanta 1- 1000 RON/luna;
b) burse de performanta 11- 800 RON/luna:
c) burse de merit 1- 700 RON/luna:
d) burse de merit 11- 600 RON/luna;
e) burse sociale - 580 RON/luna:

Art. 15. Bursa sociala poate fi cumulata cu orice alt tip de bursa.

Art. 16. Acordarea burselor se face la nivel de facultate. in acest sens se consti tuie Comisia de



Burse a Facultatii fermata din decan , ca presedinte. si prodecan. secretar sef ~i reprezentantul

studentilor in Biroul Consiliului Facultatii, iar in absenta acestuia, un membru din cadrul

Comisiei pentru Probleme Studentesti a Consiliului Facultatii, desemnat de catre

reprezentantul studentilor in Biroul Consiliului Facultatii. ca membri. Aceasta comisie va
acorda bursele in acord cu prezentul regulamcnt. ea tiind investita, in acest sens, cu toate

competentcle si intreaga raspundcre.

Art. 17. Procedura de atribuire a burselor este urmatoarea:
a) Se imparte fondul de burse al UPT pe facultati. proportional cu nurnarul de studenti

inmatriculati la cursurile de zi la ciclul de studii licenta respectiv master.
b) Se rezerva 0 parte din fondul de burse revenit fiecarei facultati pentru burse sociale

ocazionale. iar restul rarnane ca fond de burse .
c) Biroul Consiliului Facultatii decide procentul din fondul de burse destin at burselor

sociale, care trebuie sa tie de minim 30%. Se acorda bursa socials studentilor de la ciclul de

studii licenta respectiv ciclul de studii master carc fac parte din categoriile mentionate la art.

14. in cazul in care fondul pentru acordarea burselor sociale nu este utilizat in intregime, acesta
se redistribuie pentru acordarea burselor de performanta sau de merit. Daca prin decizia

Biroului Consiliului Facultatii procentul pentru fondul de burse sociale nu satisface toate

solicitarile, fiind minim 30%, se va decide ~i modalitatea sau criteriile in baza carora se acorda

bursele sociale :
d) Se intocmeste pentru fiecare ciclu de studiu. in functie de media de bursa. cate un

clasament al studentilor care au medic mai mare sau egala cu pragul stabilit de Biroul

Consiliului Facultatii pentru bursa de merit 11;

e) in cazul in care se constata a distribuire inechitabila a numarului de burse pentru

ciclul de studii Iicenta si pentru ciclul de studii master, se poate realiza , in mod optional, printr

o procedura intema. aprobata in cadrul Biroul Consiliului Facultatii , a distribuire a burselor
tinand cant de numarul studentilor din tiecare an de studiu si/sau program de studiu;

f) Se acorda bursa de performanta I studentilor la ciclul de studii licenta respectiv ciclul
de studii master in conformitate cu prevederile art. 11.

g) Se acorda bursa de performanta II studentilor la ciclul de studii licenta respectiv
ciclul de studii master in conformitate cu prevederile art. 11.

h) Se acorda bursa de merit I studentilor de la ciclul de studii licenta respectiv ciclul de

studii master, in conformitate cu prevederile art. 12.

i) Se acorda bursa de merit 11 studentilor de la ciclul de studii liccnta respectiv ciclul de

studii master, in conformitate cu prevederile art. 12. pana la satisfacerea tuturor celor inclu si in

clasament sau pana la epuizarea fondurilor alocate. in eventualitatea ca nu sunt suficienti

studenti pentru ca fondurile alocate sa tie consumate. se va purcede la redistribuirea

excedentelor catre clasamentele cu deficit, printr-o procedura interna definita de Biroul
Consiliului Facultatii,

Art. 18. Bursele de performanta. bursele de merit si bursele sociale pot fi suspendate pentru

anumite perioade de timp. pentru abateri disciplinare ~i interes necorespunzator fata de procesul

de invatamdnt. la initiativa ~i prin decizia Biroului Consiliului Facultatii, De asernenea, bursele

pot fi suspendate in perioadele in care detinatorii lor sunt plecati din tara pe perioade cornpacte

mai lungi de 4 saptamani. Decizia de suspendare apartine Consiliului de Adrninistratie, care va



fi instiitat in privinta mobilitatilor de studentii in cauza, cu cel putin 2 saptamani inaintea

plecarii . Exceptio fac studentii bursieri ERASMUS care primesc bursa in continuare pe durata

deplasarii, in conformitate cu prevederile cartei ERASMUS.

Art. 19. Bursele sociale ocazionale, in cuantum eel putin egal cu cuantumul bursci sociale, se
acorda ocazional. pe baza de cerere. in limita fondurilor dedicate. dupa cum urmeaza :

a) bursa pentru ajutor social ocazional pentru imbracaminte si incaltamintc, care se

poate acorda studentilor cu unul sau ambii parint! decedati, respectiv pentru care s

a dispus ca masura de protectie plasarnentul, studentilor defav orizati din punct de
vedere socioeconomic. a carer familie nu a realizat in cele 3 luni dinaint ea depuneri i

cererii pentru acordarea acestui tip de bursa. un veni t lunar net mediu pe membru de
familie din salariul minim net la nivel nation al. Aceasta categoric de bursa se poate

acorda aceluiasi student de doua ori in cursulunui an universitar. Actele necesare in

acest caz sunt in conformitate cu Anexa 1, mai putin documentele pentru caz de

boala, luand in considerare pentru venituri ultimele 3 luni anterioare solicitarii;

b) bursa pentru ajutor social ocazional de maternitat e. care se acorda studentei sau
studentu lui a carui sotie nu realizeaza deloc venituri sau venituri mai mari decat

salariul de baza minim net la nivel national si consta intr-o bursa pentru nastere si

lauzie ~ i 0 bursa pentru procurarea imbracamintei copilului nou-nascut, care se

acorda 0 singura data in cursul anului universitar pentru fiecare copil nascut , Cererea

va fi insotita de 0 copie dupa certifi catul de nastere ~ i copii dupa document ele legate
de venituri din Anexa I. dupa caz;

c) bursa pentru ajutor social ocazional in caz de deces se poate acorda pentru decesul

unui membru al familiei studentului (ei). Prin membru de famili e se intclege sot,

sotie, copil. in cazul decesului studentu lui(ei) necasatoriuaj, casilloril (a) cu sotie/so]

care nu realizeaza venituri, bursa se acorda rudelor de gradull/ succesorului legal, 0

singura data in cursul anului universitar. Cererea va fi insotita de 0 copie dupa
certificatul de deces,

Art. 20. Bursele sociaIc ocazionale sunt cumulabile intre ele si cu oricare dintre tipuril e de
bursa.

Art. 21. Prezentul Regulament intra in vigoare incepand cu anul universit ar 2017-2018.

Art. 22. Prezentul Regulament a fost a fost initiat si adoptat in sedinta Consi liului de
Administratie din data de 05.09.2017 si aprobat de Senatul UPT in sedinta din 18.09.2017 .


