REGULAMENT
privind acordarea de burse şi ajutoare sociale
pentru studenţii ciclurilor de învăţământ universitar
de licenţă şi master, în Universitatea Politehnica Timişoara,
valabil începând cu anul universitar 2017-2018

Art. 1. Prezentul regulament este realizat în conformitate cu:
-

-

-

Legea nr. 1/2011;
Ordinul de ministru nr. 3392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a
burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul
superior de stat, învăţământ cu frecvenţă;
Ordinul de ministru nr. 4104/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei
naţionale nr. 3392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme
de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu
frecvenţă;
Ordinul de ministru nr. 4366/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei
naţionale nr. 3392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme
de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu
frecvenţă.

Art. 2. Statul român susține învățământul și asigură implementarea unor măsuri de susținere a
performanței academice, respectiv a unor măsuri privind facilitarea accesului la servicii
educaționale pentru candidații proveniți din medii socioeconomice defavorizate și asigurarea unui
climat de echitate în învățământul superior românesc, prin burse și alte forme de sprijin material
oferite studenților din învățământul superior din România.
Art. 3. Universitatea Politehnica Timişoara acordă burse pentru stimularea performanţei
academice, burse sociale, burse sociale ocazionale, burse speciale, burse pentru stagii de studii
universitare şi postuniversitare în ţară/străinătate şi alte forme de sprijin material din fondurile
bugetare alocate în acest sens.
Art. 4. Universitatea Politehnica Timişoara acordă din venituri proprii extrabugetare burse
speciale studenților care desfășoară activități extracurriculare sau desfășoară mobilități interne
organizate sub tutela conducerii universității sau/și a facultăților, celor care au rezultate deosebite
la concursurile studențești sau în cercetarea științifică și burse sociale speciale studenţilor cu
rezultate bune la învăţătură, dar cu o situaţie familială precară din punct de vedere financiar.
Acordarea acestor burse se face printr-o procedură internă UPT. Aceste burse pot fi cumulate cu
cele de la art.3.
Art. 5. Operatorii economici, organizaţii nonguvemamentale sau persoane fizice/persoane juridice

pot oferi burse, pe bază de contract, sau alte forme de sprijin studenţilor, potrivit prevederilor
legale în vigoare în baza unor proceduri interne stabilite de către UPT.
Art. 6. Un student poate fi la un moment dat bursier al Universităţii Politehnica Timişoara doar
dacă perioada cât el a beneficiat până atunci, cumulativ de-a lungul existenţei sale, de bursă,
susţinută direct sau indirect de statul român, nu depăşeşte durata normală a studiilor pe care le
urmează în momentul respectiv. Calculul se face la nivel de ciclu de învăţământ (licenţă sau
master), fără report de la un ciclu la altul. Studenţii care urmează simultan două specializări pot
primi bursă doar pentru una dintre ele, aleasă de ei înşişi, la care trebuie să aibă depusă diploma
de bacalaureat în original.
Art. 7. Bursele, cu exceptia celor sociale, sociale ocazionale și speciale, se acordă doar studenţilor
care, în momentul deliberării, au obţinute la zi toate creditele prevăzute prin planul de învăţământ
şi au ca statut la începutul anului în curs un altul decât cel de „reînmatriculat” sau „reînmatriculat
cu transfer”.
Art. 8. Bursele pentru stimularea performanței academice sunt burse de performanță sau burse
de merit. Ambele categorii de bursă, ca și bursele sociale, se acordă pentru anii neterminali pe o
perioadă de 6 luni, în felul următor:
-

-

în perioada 1 octombrie – 31 martie (P1) pentru rezultatele la învățătură aferente
semestrului II al anului universitar precedent sau media la admitere în cazul anilor I de la
ciclul licență sau master;
în perioada 1 aprilie – 30 septembrie (P2) pentru rezultatele la învățătură aferente
semestrului I al anului universitar curent.

În cazul anilor terminali P1 este tot perioada 1 octombrie – 31 martie iar P2 începe la 1 aprilie și
se încheie la data finalizării studiilor, în sesiunea de vară.
Art. 9. Criteriul de acordare a burselor de performanţă și de merit este “media de bursă”, definită
după cum urmează:
a) în cazul studenţilor de la ciclul licenţă sau master din anul I, aferente P1 :
media de bursă = media la concursul de admitere
b) în cazul studenţilor de la ciclul licenţă din anii II-IV/V,VI sau master I-II exclusiv
subpunctul a):
media de bursă = media notelor de pe semestrul anterior, dacă toate disciplinele
au fost promovate.
La calculul mediei de promovare a anului de studiu anterior, nu se ţine seamă de notele la
disciplinele facultative.
Art. 10. Bursele de performanță se acordă studenților de la ciclul licență sau master, cu excepția
anului I, semestrul I. Acestea sunt de 2 tipuri:
a) burse de performanță I – pentru studenții care au media de bursă egală cu 10.00.
b) burse de performanță II (ciclul de studii licență) – pentru studenții de la ciclul de studii
licență, care au media de bursă mai mare sau egală cu 9.50 și mai mică decât 10.00 respectiv bursa

de performanță II (ciclul de studii master) - pentru studentii de la ciclul de studii master, care au
media de bursă mai mare sau egală cu pragul inferior fixat de Biroul Consiliului Facultății pentru
bursa de performanță II și mai mică decât 10.00, posibil într-un număr limitat, dependent de
dimensiunea fondului de burse alocat pentru fiecare facultate .
Art. 11. Bursele de merit se acordă studenților de la ciclul licență sau master din toți anii de
studiu, care nu au burse de performanță și pot fi de două tipuri:
a) burse de merit I (ciclul de studii licență) – pentru studenții de la ciclul de studii licență,
care au media de bursă mai mare sau egală cu 9.00 și burse de merit 1(ciclul de studii
master) - pentru studentii de la ciclul de studii master, care au media de bursă mai mare
sau egală cu pragul inferior fixat de Biroul Consiliului Facultății pentru bursa de merit
I, posibil într-un număr limitat, dependent de dimensiunea fondului de burse alocat
pentru fiecare facultate.
b) burse de merit II (ciclul de studii licență) – pentru studenții care au media de bursă mai
mică decât 9.00 și burse de merit II (ciclul de studii master) - pentru studentii de la
ciclul de studii master, care au media de bursă mai mică decât pragul inferior fixat de
Biroul Consiliului Facultății pentru bursa de merit I dar mai mare sau egală cu pragul
inferior fixat de Biroul Consiliului Facultății pentru bursa de merit II, posibil într-un
număr limitat, dependent de dimensiunea fondului de burse alocat pentru fiecare
facultate.
Pragul minim pentru acordarea burselor de merit nu poate coborî sub media de bursă 7.50.
Art. 12. Bursele sociale se acordă pe durata studiilor, până la împlinirea vârstei de 35 de ani.
Art. 13. Bursele sociale se acordă studenţilor care în momentul luării deciziei au promovat anul
de studiu anterior (pentru P1), respectiv celor care au promovat un număr de examene din cadrul
semestrului I care le conferă un minim de 10 credite transferabile şi au ca statut la începutul anului
în curs un altul decât cel de „reînmatriculat”, respectiv „reînmatriculat cu transfer”, în funcţie
exclusiv de considerente sociale. Bursele sociale se acordă următoarelor categorii de studenţi:
a) studenţii orfani de unul sau ambii părinţi, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de
protecţie plasamentul şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea
bursei sociale;
b) studenţii bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă de
diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm
bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli
imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie,
talasemie etc.), surditate, fibroză chistică, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de
SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular;
c) studenţii a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea
semestrului/anului universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare
decât salariul de bază minim net pe economie.

Documentele necesare pentru obținerea bursei sociale se găsesc în cadrul Anexei 1 la prezentul
regulament.
Art. 14. Cuantumurile burselor sunt după cum urmează:
a)
b)
c)
d)
e)

burse de performanță I - 1000 RON ;
burse de performanță II - 800 RON;
burse de merit I - 700 RON;
burse de merit II - 600 RON;
burse sociale- 580 RON;

Art. 15. Bursa socială poate fi cumulată cu orice alt tip de bursă.
Art. 16. Acordarea burselor se face la nivel de facultate. În acest sens se constituie Comisia de
Burse a Facultății formată din decan, ca preşedinte, și prodecan, secretar şef şi 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. Această comisie va acorda bursele în acord cu
prezentul regulament, ea fiind investită, în acest sens, cu toate competenţele şi întreaga răspundere.
Art. 17. Procedura de atribuire a burselor este următoarea:
a) Se împarte fondul de burse al UPT pe facultăţi, proporţional cu numărul de studenţi
înmatriculați la cursurile de zi la ciclul de studii licenţă respectiv master.
b) Se rezervă o parte din fondul de burse revenit fiecărei facultăţi pentru burse sociale
ocazionale, iar restul rămâne ca fond de burse.
c) Biroul Consiliului Facultății decide procentul din fondul de burse destinat burselor
sociale, care trebuie să fie de minim 30%. Se acordă bursă socială studenţilor de la ciclul de studii
licenţă respectiv ciclul de studii master care fac parte din categoriile menţionate la art. 14. În cazul
în care fondul pentru acordarea burselor sociale nu este utilizat în întregime, acesta se redistribuie
pentru acordarea burselor de performanță sau de merit. Dacă prin decizia Biroului Consiliului
Facultății procentul pentru fondul de burse sociale nu satisface toate solicitările, fiind minim 30%,
se va decide și modalitatea sau criteriile în baza cărora se acordă bursele sociale;
d) Se întocmeşte pentru fiecare ciclu de studiu, în funcţie de media de bursă, câte un
clasament al studenţilor care au medie mai mare sau egală cu pragul stabilit de Biroul Consiliului
Facultăţii pentru bursa de merit II;
e) În cazul in care se constată o distribuire inechitabilă/neuniformă a numărului de burse
pentru ciclul de studii licență si pentru ciclul de studii master, se poate realiza, în mod opțional,
printr-o procedură internă. aprobată în cadrul Biroul Consiliului Facultății, o distribuire a burselor
ținând cont de numărul studenților din fiecare an de studiu și/sau program de studiu;
f) Se acordă bursă de performanţă I studenţilor la ciclul de studii licenţă respectiv ciclul
de studii master în conformitate cu prevederile art. 11.
g) Se acordă bursă de performanţă II studenţilor la ciclul de studii licenţă respectiv ciclul
de studii master în conformitate cu prevederile art. 11.

h) Se acordă bursă de merit I studenţilor de la ciclul de studii licenţă respectiv ciclul de
studii master, în conformitate cu prevederile art. 12.
i) Se acordă bursă de merit II studenţilor de la ciclul de studii licenţă respectiv ciclul de
studii master, în conformitate cu prevederile art. 12 , până la satisfacerea tuturor celor incluşi în
clasament sau până la epuizarea fondurilor alocate. În eventualitatea că nu sunt suficienţi studenţi
pentru ca fondurile alocate să fie consumate, se va purcede la redistribuirea excedentelor către
clasamentele cu deficit, printr-o procedura internă definită de Biroul Consiliului Facultății.
Art. 18. Bursele de performanţă, bursele de merit și bursele sociale pot fi suspendate pentru
anumite perioade de timp, pentru abateri disciplinare şi interes necorespunzător faţă de procesul
de învăţământ, la iniţiativa şi prin decizia Biroului Consiliului Facultăţii. De asemenea, bursele
pot fi suspendate în perioadele în care deţinătorii lor sunt plecaţi din ţară pe perioade compacte
mai lungi de 4 săptămâni. Decizia de suspendare aparţine Consiliului de Administrație, care va fi
înştiiţat în privinţa mobilităţilor de studenţii în cauză, cu cel puţin 2 săptămâni înaintea plecării.
Excepţie fac studenţii bursieri ERASMUS care primesc bursă în continuare pe durata deplasării,
în conformitate cu prevederile cartei ERASMUS.
Art. 19. Bursele sociale ocazionale, în cuantum cel puțin egal cu cuantumul bursei sociale, se
acordă ocazional, pe bază de cerere, în limita fondurilor dedicate, după cum urmează:
a) bursa pentru ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte, care se poate
acorda studenţilor cu unul sau ambii părinţi decedaţi, respectiv pentru care s-a dispus ca
măsură de protecţie plasamentul, studenţilor defavorizaţi din punct de vedere
socioeconomic, a căror familie nu a realizat în cele 3 luni dinaintea depunerii cererii
pentru acordarea acestui tip de bursă, un venit lunar net mediu pe membru de familie
din salariul minim net la nivel naţional. Această categorie de bursă se poate acorda
aceluiaşi student de două ori în cursul unui an universitar. Actele necesare în acest caz
sunt în conformitate cu Anexa 1, mai puțin documentele pentru caz de boală, luând în
considerare pentru venituri ultimele 3 luni anterioare solicitării;
b) bursa pentru ajutor social ocazional de maternitate, care se acordă studentei sau
studentului a cărui soţie nu realizează deloc venituri sau venituri mai mari decât salariul
de bază minim net la nivel naţional şi constă într-o bursă pentru naştere şi lăuzie şi o
bursă pentru procurarea îmbrăcămintei copilului nou-născut, care se acordă o singură
copie după certificatul de naștere și copii după documentele legate de venituri din Anexa
1, după caz;
c) bursa pentru ajutor social ocazional în caz de deces se poate acorda pentru decesul unui
membru al familiei studentului (ei). Prin membru de familie se înţelege soţ, soţie, copil.
În cazul decesului studentului(ei) necăsătorit(ă), căsătorit(ă) cu soţie/soţ care nu
realizează venituri, bursa se acordă rudelor de gradul I/ succesorului legal, o singură
dată în cursul anului universitar. Cererea va fi însoțită de o copie după certificatul de
deces.

Art. 20. Bursele sociale ocazionale sunt cumulabile între ele şi cu oricare dintre tipurile de bursă.
Art. 21. Prezentul Regulament intră în vigoare începând cu anul universitar 2017-2018.
Art. 22. Prezentul Regulament a fost a fost iniţiat şi adoptat în şedinţa Consiliului de Administraţie
din data de 05.09.2017 şi aprobat de Senatul UPT în şedinţa din data de 18.09.2017.

Anexa 1
Documente necesare pentru bursele sociale sunt:
1. cerere cf. prezentei anexe, pagina 2 (formular tip – se primeşte de la secretariat sau listat de
solicitant)
2. adeverinţe de şcolarizare de la fraţii/surorile studentului (se iau în calcul la veniturile familiei
şi alocaţiile de stat pentru copii, precum şi alocaţiile suplimentare pentru persoanele cu
dizabilitati) aflaţi în întreţinerea părinţilor;
3. copii de pe certificatele de naştere ale preşcolarilor aflaţi în întreţinerea părinţilor + copie CI
solicitant;
4. adeverinţe de la administraţia financiară pentru ambii părinţi şi student (pentru alte venituri,
decât salariul – ex. venituri din chirii, activităţi comerciale etc.);
5. adeverinţe de la Primărie pe numele ambilor părinţi şi al studentului pentru atestarea venitului
agricol (să reiasă explicit dacă se realizează venit agricol);
6. adeverinţe cu venitul NET al părinţilor/studentului pe lunile iulie, august și septembrie pemntru
PI și ianuarie, februarie, martie pentru PII, care pot fi, după caz:
- adeverinţă de salariu sau
- cupoane de pensie sau
- cupoane de şomaj sau
- declaraţie dată în faţa notarului de la mamele/taţii casnice/casnici că nu au realizat
venituri în lunile menţionate mai sus;
7. declaraţie pe propria răspundere a studentului din care să reiasă că el şi familia nu mai au şi
alte venituri decât cele declarate, în lunile menţionate mai sus.
8. numărul contului bancar (cod IBAN) de la una din următoarele bănci: BCR, Raiffeisen, ING,
BRD, Transilvania - pentru cei care nu au beneficiat încă de bursă;
În cazul bursei sociale pe caz de boală:
9. Certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, in care să se prezinte
evoluția și tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul și care se incadrează
in prevederile art. 6 alin" (2) lit. b).
10. Fișa electronică a pacientului, eliberată de medicul de familie, care să ateste problema
medicala.
În cazul bursei sociale pentru orfan de unul sau ambii părinti sau provenit din case de copii:
11. Certificate deces părinți (copie + original, pt. conformitate), hotărârea de încredinţare a
minorului potrivit legii, dacă este cazul.

