Anexa 2 - Criterii specifice de acordare a burselor de studiu şi a altor
forme de sprijin material pentru studenţii de la forma de învăţământ la
distanţă, an univ. 2013/2014
I. Preambul
Art. 1 În urma hotărârii Biroului Senat din data de 20.06.2013, beneficiază de burse de studiu, finanţate
din fondurile ID/IFR, studenţii admişi la această formă de învăţământ.
Art. 2 Bursa de studiu se va acorda studenţilor de la învăţământul la distantă, în limita fondului alocat şi
în funcţie de media minimă stabilită de prezentele criterii.
Art. 3 Bursa de studiu se poate acorda studenţilor integralişti numai la începutul anului universitar, pe
baza mediei generale obţinute conform planului de învăţământ pentru anul universitar anterior.
Pentru studenţii anului I, bursa de studiu se poate acorda la începutul semestrului al Il-lea, pe baza
mediei generale obţinută după primul semestru (toate examenele promovate).

Media minimă de acordare a bursei este 8.
La medii egale, departajarea se face prin media obţinută în anul universitar anterior sau la examenul de
admitere pentru studenţii din anul I.
Art. 4 Bursele se acordă în ordinea descrescătoare a mediilor până la ocuparea plafonului valoric alocat.
Art. 5 Bursa de studiu se revizuieşte la începutul fiecărui an universitar în funcţie de rezultatele la
învăţătură. Revizuirea se face în condiţiile prezentelor criterii specifice.
Art. 6 Cuantumul bursei de studiu este echivalentul taxei de şcolarizare / specializare din anul
universitar în care se acordă bursa, respectiv V2 din cuantumul taxei de şcolarizare pentru studenţii din anul I.
În anul univ. 2013/2014, numărul de burse se stabileşte pe an de studiu şi specializare, câte 1 bursă la
un număr între 30-50 studenţi.
In mod cu totul excepţional,chiar dacă nu se realizează o formaţie de studiu de minimum 30 studenţi, se
poate acorda bursă pentru studenţii care au obţinut media peste 8.
Art. 7 Plata bursei se face în 3 tranşe:
- tranşa 1 - în 15 ianuarie 2014
- tranşa 2 - în 15 mai 2014
- tranşa 3 - în 15 iulie 2014
cu condiţia ca studentul să aibă taxa de şcolarizare achitată conform contractului de şcolarizare.
Pentru studenţii din anul I, achitarea bursei se face integral la data de 15 iulie 2014 cu condiţia să aibă
taxa de şcolarizare achitată integral.

II. Dispoziţii generale şi tranzitorii
Art. 8 În vederea acordării burselor de studiu de la învăţământul la distantă, se constituie la nivelul
universităţii o comisie de atribuire a burselor, din care fac parte:

- directorul general al DID/IFR;
- directorul economic administrativ al DID/IFR;
- secretarul şef al Departamentului ID/IFR;
- reprezentantul oficiului juridic al universităţii;
- contabilul şef al universităţii;
- responsabilii de specializare;
- alţi membri desemnaţi de directorul general.
La fiecare Facultate, se constituie o comisie de acordare a burselor din care fac parte:
- directorul programelor de studii - ca preşedinte;
- responsabilii de specializare;
- secretarul de specialitate;
- alţi membri desemnaţi de preşedinte.
Art. 9 Studenţii pot contesta în scris hotărârea de atribuire a burselor în termen de 5 zile lucrătoare, de
la afişarea acestora. Contestaţiile se rezolvă de către comisia de atribuire a burselor de la nivelul Facultăţii în
termen de cel mult 10 zile de la depunerea acestora prin registratura facultăţii sau prin poştă.
Art. 10 Hotărârile comisiilor de atribuire a burselor pot fi atacate la comisia de atribuire a burselor la
nivelul Consiliului academic DID/IFR, în termen de 5 zile de la data primirii soluţionării scrise, pronunţată de
către comisia de atribuire a burselor pe facultate.
Prezentele criterii au fost aprobate în Şedinţa Biroului Senatului Universităţii „Lucian Blaga" din data
de 20.06.2013.

