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UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „PARTIUM” 

REGULAMENTUL DE ACORDARE A BURSELOR 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

1. Prezentul regulament se referă la studenţii de la cursurile de zi ale Universităţii Creştine

„Partium”, al căror raport cu universitatea nu a fost suspendat pe anul respectiv.

2. Din fondul de burse separat din buget, Universitatea poate atribui următoarele tipuri de burse:

de merit, de studii (după un sistem de împărţire în două trepte), sociale şi ajutoare ocazionale.

Bursa de merit şi cea de studii poate fi acordată pe baza rezultatelor de studii ale studenţilor,

din fondul separat în acest scop. Bursa socială poate fi acordată pe baza situaţiei sociale a

studenţilor, tot în funcţie de fondul separat din buget pentru acest scop. Burse ocazionale pot

fi acordate de către Senat la propunerea Consiliului profesoral, numai în cazuri particulare.

3. Senatul Universităţii decide, semestrial, pe baza propunerilor Consiliului pentru burse al

Universităţii asupra sumei burselor de studii şi de merit.  Componenţa Consiliului pentru

burse al Universităţii este următoarea: prorectorul, cancelarul Universităţii, directorul

economic, secretarul general al Universităţii şi reprezentantul organizaţiei studenţilor.

4. Studenţii de la cursul de zi ai Universităţii noastre au dreptul la burse de merit, de studii

respectiv sociale, cu respectarea prevederilor de mai sus, în funcţie de rezultatele academice

respectiv de situaţia socială. Bursele de merit şi de studii pot fi cumulate cu bursele sociale.

5. Bursele de merit şi de studii pot fi acordate semestrial studenţilor îndreptăţiţi, în timp ce

bursele sociale sunt acordate la începutul anului academic, ele fiind plătite pe întrega

perioadă a cursurilor şi a sesiunilor de examene.

6. Burse de merit şi de studii pot beneficia maximum 30% din studenţii înscrişi în anul de studii

respectiv, în măsura în care corespund cerinţelor prezentului Regulament.

II. TIPURI DE BURSE. MODUL ŞI CONDIŢIILE DE ACORDARE A LOR

7. Fondul de burse constituit din bugetul Universităţii are următoarea structură: Fondul total al

burselor sociale nu pot depăşi 30% din întregul fond de burse al Universităţii.

8. După acordarea burselor sociale, suma rămasă se împarte în felul următor:

burse de merit – cel mult 10% 

burse de studiu – 90% 

Anexa C 5.3.
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Fondul de burse se împarte pe Facultăţi în raport de numărul de studenţi. Fondul de burse 

se împarte apoi în funcţie de numărul de studenţi al specializărilor şi al anilor de studii. 

Acordarea burselor sociale se face prin împărţirea lor pe facultăţi 

În măsura în care bursele de merit acordate nu epuizează fondul acordat în acest scop, 

suma rămasă poate fi redirecţionată spre bursele de studiu. În măsura în care bursele de merit şi 

bursele de studiu nu epuizează fondul acordat în acest scop, suma rămasă poate fi redirecţionată 

în fondul burselor sociale. Ajutoarele ocazionale pot fi acordate din sumele rămase din fondul pe 

facultăţi. 

9. Acei studenţi care urmează în paralel cursurile mai multor discipline în Universitate, au 

dreptul la o singură bursă la o singură disciplină. 

10. Universitatea Creştină „Partium” poate să acorde unui student cel mult o singură bursă, 

corespunzătoare unui singur ciclu de studii. 

11. Stabilirea listei studenţilor îndreptăţiţi la burse intră în atribuţia Consiliului profesoral. Lista 

studenţilor îndreptăţiţi la burse este aprobată de Consiliul Rectoratului, la propunerea 

Consiliului pentru burse al Universităţii, iar lista definitivă de după analiza contestaţiilor este 

contrasemnată de către decan. 

12. Acordarea burselor de merit şi de studii se face pe baza indicelui de credite din semestrul 

precedent. Acordarea burselor de merit şi de studii este condiţionată de îndeplinirea 

obligaţiilor cursului de istorie a culturii ungare, iar nota obţinută nu este luată în considerare 

în calcul mediei. 

13. Condiţia plăţii bursei este ca studentul să îndeplinească condiţia de frecvenţă a cursurilor pe 

care le-a contractat, corespunzător paragrafelor 16, 17, 18 şi 19 din Cap. IV al 

Regulamentului de studii si examene. În lipsa acesteia bursa poate fi retrasă.  

 

a. Bursa de merit 

14. Bursa de merit poate fi primită începând cu semestrul al cincilea. Poate beneficia de bursă de 

merit studentul care a obţinut, în cele patru semestre anterioare, cele 30 de credite necesare în 

fiecare semestru pentru disciplinele obligatorii şi cele opţionale, şi a obţinut semestrial o 

medie de peste 9,50 şi a prezentat o lucrare la Conferinţa cercurilor ştiinţifice studenţeşti.  
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b. Bursa de studii 

15. Bursa de studii poate fi acordată începând cu primul semestru de studii. În cazul studenţilor 

din anul I, în primul semestru bursa de merit poate fi acordată pe baza mediei de la 

examenul de admitere, iar începând cu semestrul al II-lea, pe baza mediei din semestrul 

anterior. 

16. Bursa de studii poate fi primită de acel student care, în semestrul precedent, a îndeplinit 

condiţia obţinerii celor 30 de credite la disciplinele obligatorii şi la cele opţionale. Notele 

obţinute în sesiunea de reexaminare nu sunt luate în considerare la atribuirea burselor de 

studii. 

17. Condiţia cererii unei burse de studii este opţiunea pentru cursul de „Cultura şi civilizaţia 

maghiară” şi  obţinerea unei note la aceasta în anul I şi II. Acordarea bursei de studii se face 

într-un sistem în două trepte, după cum urmează: treapta I: indexul de credite între 9,00-

9,50, treapta II-a între 8,00-9,00. 

18. Pentru obţinerea bursei de studii este necesară media minimă de studii de 8,00 (indexul 

creditelor). Împărţirea numărului burselor de studii pe specializări intră în atribuţia 

Consiliului profesoral. Stabilirea se face proporţional cu numărul de studenţi al diferitelor 

discipline. După stabilirea numărului de burse de studii, urmează stabilirea numărului de 

burse de merit care porneşte de la ultima medie obţinută de bursierii de studiu. 

19. Lista numelor studenţilor îndreptăţiţi la burse de studii şi merit este pregătită de Decanate pe 

baza prezentului regulament. Lista provizorie cu numele îndreptăţiţilor trebuie afişată cu cel 

puţin 10 zile după începerea semestrului.  

20. Eventualele contestaţii trebuie înaintate la Decanate în termen de cel mult două zile 

lucrătoare de la afişare. Evaluarea contestaţiilor intră în competenţa Consiliilor profesorale. 

În măsura în care Consiliile profesorale consideră că o anumită contestaţie nu poate fi 

analizată, hotărârea trece în competenţa Consiliului Rectoratului. Lista definitivă cu numele 

studenţilor, care are în vedere şi contestaţiile trebuie afişată la cel mult 25 de zile de la 

începerea semestrului.  

 

c. Bursa socială 

21. La începutul fiecărui an academic Universitatea Creştină „Partium” anunţă un program de 

burse sociale pentru studenţii universităţii, pe care le pot obţine acei studenţi care 

frecventează cursurile de zi şi care nu şi-au întrerupt raporturile cu universitatea în acel an. 
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Acel student poate aplica pentru o bursă socială care a optat pentru cursul de „Cultura şi 

civilizaţia maghiară” şi a obţinut o notă la aceasta în anul I şi II. La o bursă socialăpoate 

candida studentul care a obţinut în semestrul anterior cel puţin 20 de credite (cu excepţia 

celor din anul I) şi şi-a satisfăcut toate obligaţiile şcolare la disciplinele obligatorii şi 

opţionale. O bursă socială poate fi obţinută pe baza înaintării unui formular de cerere şi a 

anexării la acesta a documentelor referitoare la situaţia sa socială. Formularul poate fi 

obţinut la organizaţia de studenţi a Universităţii Creştine „Partium” şi trebuie predată tot 

acolo, împreună cu documentele de atestare a situaţiei sociale, pînă la termenul stabilit de 

Comisia de burse a Universităţii. 

22. Formularul de solicitare şi sistemul de punctaj este pregătit de Comisia de burse sociale a 

Universităţii şi înaintată spre aprobare Consiliului Rectoratului. Membrii Comisiei de burse 

sociale a Universităţii sunt: prorectorul, câte un reprezentant al liniilor de specializare şi al 

institutului universitar, care au împuterniciri din partea Decanatului şi reprezentanţii 

organizaţiei studenţeşti. Membrii Comisiei de burse sociale a Universităţii sunt: prorectorul, 

câte un reprezentant al facultăţilor şi al institutului cu împuternicirea Decanatelor şi 

reprezentanţii organizaţiei de studenţi.  

23. Comisia de burse sociale a Universităţii hotărăşte momentele evaluărilor. Comisia 

alcătuieşte lista studenţilor îndreptătiti la burse sociale precum şi a celor care nu au acest 

drept, stabilind şi numărul de puncte obţinute, în ambele situaţii. Listele trebuie afişate în 

termen de patru zile lucrătoare după expirarea termenului de predare a formularelor de 

cerere, într-un loc vizibil, accesibil studenţilor. 

24. Contestaţiile în scris în legătură cu listele trebuie predate Decanatelor în termen de două zile 

de la afişarea lor. Examinarea contestaţiilor intră în competenţa Comisiei de burse sociale a 

Universităţii.  

25. Listele definitive trebuie afişate la expirarea a două zile lucrătoare de la expirarea termenului 

de contestare şi trebuie trimisă Direcţiei economice. 

26. Bursele sociale sunt achitate lunar de către Direcţia economică, după un program prestabilit 

şi afişat spre ştiinţa studenţilor. Amânarea achitării burselor sociale poate avea loc doar în 

cazuri speciale, cu acordul Consiliului Rectoratului. Studenţii trebuie anunţaţi la timp despre 

orice schimbare, despre motivele amânării şi despre momentul probabil al reluării plăţilor. 

27. În interesul lămuririi cazurilor neclare, Consiliul de Administrație poate cere unor instituţii 

specializate efectuarea unor anchete sociale. 
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28. Orfanii şi tinerii care au crescut în Case de copii, precum şi cei care suferă de boli pregăzute 

de legile în vigoare pot primi bursele sociale şi pe perioada vacanţelor, pe baza unor evaluări 

individuale. 

29. Acei studenţi a căror condiţii sociale suferă modificări care nu-i mai îndreptăţesc la burse 

sociale sunt obligaţi, pe răspundere proprie, să înştiinţeze în scris Decanatele, în termen de 

15 zile. 

 

d. Ajutoare ocazionale 

30. Dacă au loc schimbări grave neaşteptate în situaţia materială sau socială a familiei ori a 

studentului, pot cere ajutoare ocazionale. Analiza cererii şi stabilirea dimensiunii ajutorului 

intră în competenţa Consiliul de Administrație, la propunerea Consiliului profesoral şi se 

acordă din sumele rămase din fondul pentru burse. 

31. Consiliul de Administrație poate acorda din suma separată pentru burse de merit, burse 

ocazionale de merit, la propunerea Consiliului profesoral, acelor studenţi care au obţinut 

rezultate excepţionale care servesc interesele Universităţii. Despre mărimea bursei şi modul 

ei de plată este împuternicit Consiliul Rectoratului. 

 

III. DISPOZIŢII FINALE 

32. Universitatea poate să acorde burse extraordinare din surse extrabugetare. Acestea pot fi 

următoarele: 

i. Burse oferite de persoane particulare ori de fundaţii din ţară şi străinătate, cu o destinaţie 

precisă. Acest tip de burse extraordinare pot fi obţinute prin concurs. Despre anunţarea 

concursului dispune, în funcţie de natura şi destinaţia bursei, persoana sau instituţia 

ofertantă, care stabileşte, separat, în fiecare caz, condiţiile şi regulamentul de organizare 

şi participare. 

ii. Persoanele juridice pot oferi burse studenţilor Universităţii, pe baza unor contracte 

individuale. 

33. Plata burselor se face pe baza unor contracte regulamentare de plată a burselor. 

34. Studenţii din primul an de studii primesc, în cursul primului semestru, 75% din burse. 

35. Dacă un student beneficiază ilegal de bursă socială şi este dovedit în baza punctului 21 al 

prezentului regulament, este obligat să înapoieze integral suma încasată cu acest titlu. 

36. Prezentul regulament a fost aprobat prin Hotararea Senatului nr. 16 din 15. februarie 2007. 


