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REGULAMENT 

PRIVIND ACORDAREA BURSELOR 

PENTRU STUDENŢII DIN UAS 
 

Art.1. (1). Universitatea „Andrei Şaguna” din Constanţa acordă studenților săi, la nivel de licență și 

master,următoarele categorii de burse din fonduri proprii: burse de performanţă si burse de 

merit. 

(2) Persoanele fizice sau persoanele juridice de drept privat pot acorda burse private, pe bază de 

contract, în condiţiile Legii nr. 376/2004. 

 

Art.2. Condiţia de obţinere a unei burse acordată de către Universitatea „Andrei Şaguna”, indiferent 

de categorie, este ca studentul să fie integralist. Studentul integralist este studentul care a 

promovat toate examenele din anul/sesiunea precedenta anului pentru care solicită bursă, 60 de 

credite la disciplinele obligatorii şi opţionale, potrivit pachetului de studii ales de student pentru 

semestrul precedent, prevăzut în contractul de studiu. 

Pentru studenţii care au avut Bursă Erasmus un semestru se vor lua în calcul, pe baza foii matricole 

şi a echivalării examenelor promovate, de 60 de credite obţinute la disciplinele obligatorii şi 

opţionale. 

 

Art.3. Bursele de performanţă se atribuie prin concurs organizat de universitate pe baza 

următoarelor criterii: 

- media minimă 9,50 pe anii de studiu precedenti (media fiind criteriul de performanţă primordial); 

- activitate ştiinţifică materializată prin participare la contracte de cercetare, lucrări ştiinţifice 

susţinute sau publicate în reviste prestigioase  

- conduită universitară exemplară. 

- prezenta la activitatile curriculare si extracuriculare din anul precedent 

 

Art. 4.  Bursele de merit se atribuie prin concurs organizat de universitate pe baza următoarelor 

criterii: 

1. media pe anii de studiu precedenti peste 8,50, 

2.  prezenta la activitatile curriculare si extracuriculare din anul precedent,  

3. activitatile extracuriculare  

4. conduită universitară exemplară 

 

Art.5  Cuantumul şi numărul burselor de performanţă și de merit este stabilită de universitate, la 

propunerea Comisiei pentru probleme studențești şi aprobată de către Consiliul de administraţie la 

începutul anului universitar respectiv.  

 

Art.6. (1) Bursele de performanţă şi merit se atribuie în ordinea descrescătoare a mediilor generale 

(examene, verificări, proiecte - potrivit planului de învăţământ) obţinute în sesiunea de examene 

premergătoare anului în care solicită bursa. 

(2) Media generală se calculează ca medie ponderată a notelor obţinute, ponderile fiind numărul de 

credite acordat fiecărei discipline 
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Art.7 (1) Universitatea „Andrei Şaguna” din Constanţa pot acorda burse speciale 

(2) Aceste burse sunt reglementate de hotărâri ale Consiliului de Administraţie. 

(3) Acordarea acestor burse se vor acorda prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al 

Universităţii la propunerea Rectorului sau al altor organe de conducere din Universitate. 

 

Art.8. Prin Hotărâri ale Consiliului de Administraţie sau Consiliului facultăţii, Rectorul, pot acorda 

burse de creaţie, burse de mobilităţi internaţionale, din resurse proprii, în baza unor reglementări 

conţinute în hotărârile respective. 

 

Art.9 Facultăţile pot stabili criterii complementare de acordare a burselor care se aprobă de către 

Comisia de acordare a burselor pe universitate şi se afişează la aviziere 

 

Art.10. Prezentarea unor documente false, în scopul obţinerii burselor, atrage răspunderea penală şi, 

implicit, exmatricularea studentului. 

 

Art.11. Rectoratul îşi rezervă dreptul de a retrage bursa acordată unui student pentru încălcări grave 

ale regulamentelor sau în cazul în care studentul nu a participat programul didactic (excepţie 

cazurile justificate). 

 

Art.12. Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul Regulament. 

 

Art.13. Prezentul Regulament a fost aprobat în sedinta  Senatului Universităţii „Andrei Şaguna” din 

Constanţa din data de  16.09.2011, când orice dispoziţii contrare se abrogă. 
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Anexa nr. 1 

 

COMISIA DE BURSE PE UNIVERSITATE 

 

1. Prorector pentru managementul economic – preşedinte 

2. Prorectorul pentru activitatea didactică 

3. Decanii 

4. Jurist universitate 

 

 

Anexa nr.2. 

PROCEDURA DE ACORDARE A BURSELOR 

 

1. Cererile de acordare a burselor se depun anual în perioada 1-15 septembrie. 

2. Dosarele se analizeaza in Biroul Consiliului profesoral si se timit Comisiei de analiza a 

cererilor de bursa cu  propunerea biroului 

3. Studentul care solicita bursa se va prezenta in fata Comisiei de analiza pentru interviu. 

4. In baza hotararii comisiei de analiza, rectorul universitatii  acorda bursa prin decizie 

nominala 

5. Studentul va semna un contract de studiu fara taxa in care sunt precizate drepturile si 

indatoririle sale 

 


