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SENAT

REGULAMENT
privind acordarea burselor pentru studenţi
Art. 1.
(1) Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad acordă, în condiţiile legii următoarele
categorii de burse: burse de şcolarizare „Vasile Goldiş”, burse de merit, burse sociale şi premii de
excelenţă. Toate aceste categorii de burse se acordă la cererea studenţilor, sub semnătură
proprie. Cererile se depun la secretariatul facultăţii / filialei în termen de 10 zile lucrătoare de la
începerea semestrului.
(2) Persoanele fizice sau persoanele juridice - de drept privat pot acorda burse private, pe
bază de contract, în conformitate cu prevederile Legii nr. 376/2004.
(3) Personalităţi şi fundaţii naţionale sau internaţionale pot acorda burse care să le poarte
numele şi care se atribuie prin concurs.
Art. 2.
Bursele acordate de către Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” şi sursele de finanţare
aferente sunt:
a. burse de şcolarizare „Vasile Goldiş” (locuri fără taxe bugetate de Senatul Universitar şi
Consiliul de administraţie);
b. burse de merit (fondul de burse aprobat de Consiliul de Administraţie şi venituri proprii
ale facultăţilor);
c. bursa de merit „Doina şi Baruţu T. Arghezi” (bursă privată acordată de doamna Melania
Doina Arghezi, conform Legii nr. 376/2004);
d. burse sociale (fondul de burse aprobat de Consiliul de Administraţie şi venituri proprii
ale facultăţilor).
Art. 3.
(1) Beneficiarii burselor sunt studenţii de la învăţământul universitar, cursuri de zi.
(2) Pentru studenţii din Republica Moldova, studenţii de origine etnică română din alte ţări
se pot acorda burse, cu aprobarea Senatului Universitar şi al Consiliului de administraţie, în
cuantumul stabilit de acesta.
(3) Nu pot constitui criterii de acordare a burselor, vârsta, sexul religia, cetăţenia, rasa,
apartenenţa politică a candidatului sau al familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii legal
constituite, studii efectuate în străinătate precum şi accesul la burse din alte surse.
Art. 4.
(1) Condiţia de obţinere a unei burse acordată de către Universitatea de Vest „Vasile
Goldiş”, indiferent de categorie este ca studentul să fie integralist, să aibă un comportament şi o

moralitate desăvârşită. Studentul integralist este studentul care a obţinut în sesiunea de examene
precedentă semestrului pentru care se solicită bursă, minim 30 de credite la disciplinele obligatorii
şi opţionale.
(2) Evaluarea şi creditele aferente modulului de pregătire pedagogică nu sunt luate în
calcul pentru condiţia de integralist şi implicit, pentru calculul mediei.
(3) Un student poate beneficia într-un semestru de o singură categorie de bursă.
(4) Studenţii care urmează concomitent două specializări în cadrul Universităţii de Vest
„Vasile Goldiş” pot beneficia de bursă numai pentru una din specializări.
Art. 5.
(1) Bursele de şcolarizare „Vasile Goldiş” (scutire de taxă de şcolarizare în anul I de studiu)
se acordă candidaţilor admişi în cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, la forma de
învăţământ zi, absolvenţi ai bacalaureatului din anul desfăşurării admiterii, care au media peste 9
(nouă) la examenul de admitere. Pentru păstrarea bursei de şcolarizare şi pentru semestrul al IIlea al anului I de studiu este necesar ca studentul să fie integralist , media obţinută să fie peste
9,50 şi să aibă activităţi extracurriculare .
(2) Evaluarea activităţilor extracurriculare a studenţilor se va realiza în baza punctajului
obţinut determinat conform Tabelului nr. 1.
EVALUARE ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE A STUDENŢILOR
Tabel 1
CATEGORII DE ACTIVITĂŢI PUNCTATE
1. Publicarea de articole (studii)
Articol în publicaţii de specialitate internaţionale
Autor unic/coautor
Articol în publicaţii de specialitate naţionale
Autor unic/coautor
2. Brevete înregistrate
Internaţionale/naţionale
3. Sesiuni ştiinţifice internaţionale
Premiul I/II/III/ menţiune
Participare
4. Sesiuni ştiinţifice naţionale
Premiul I/II/III/ menţiune
Participare
5. Sesiuni ştiinţifice organizate de Universitatea de Vest „Vasile
Goldiş”
Premiul I/II/III/ menţiune
Participare
6. Activităţi antreprenoriale
Performanţe sportive
Performanţe cultural-artistice
Alte activităţi

PUNCTAJ

100/50
80/40
100/50
100/80/60/40
30
90/70/50/30
20

80/60/40/20
10
100-40
100-40
100-40

Art. 6.
(1) Bursa de merit se acordă semestrial, pentru fiecare facultate, specializare şi an de
studiu, cursuri de zi, studentului integralist cu media cea mai mare şi cu o bogată activitate
extracurriculară evaluată conform Tab.1.
(2) Media minimă pentru obţinerea bursei de merit este 9,80.
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(3) În cazul mediilor egale departajarea se face în funcţie de punctajul obţinut de student
prin evaluarea activităţii extracurriculare.
(4) Cuantumul bursei de merit, semestriale, este de jumătate din taxa de şcolarizare
anuală, stabilită la începutul anului universitar de Senatul Universitar şi Consiliul de administraţie.
(5) Pentru semestrul al II-lea, bursa se acordă pentru media obţinută la finele acestui
semestru, şi nu per total an.
(6) În cazul în care nici unul dintre studenţii aceluiaşi an de studii nu îndeplinesc baremul de
medie (9,80) şi nu realizează un punctaj satisfăcător din evaluarea activităţilor extracurriculare,
bursa nu se atribuie iar suma se redistribuie.
Art.7.
(1) Bursa de merit „Doina şi Baruţu T. Arghezi” – se acordă anual, studentului integralist cu
media cea mai mare din Universitate şi cu o bogată activitate extracuriculară evaluată conform
Tab. 1.
(2) La acordarea acestei burse, Comisia pentru activitate studenţească, relaţia cu
absolvenţii o va consulta pe doamna Melania Doina Arghezi.
Art.8.
(1) Bursa socială – cu caracter permanent (pe întreaga durată a unui semestru) sau
ocazional, se acordă semestrial la cerere
(2) Cuantumul bursei sociale se stabileşte de către Comisia pentru activitate studenţească,
relaţia cu absolvenţii a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” şi se aprobă de Consiliul de
administraţie şi Senatul Universitar.
(3) Pot beneficia de această bursă (pe durata unui semestru) studenţii de la învăţământul
de zi, integralişti, care nu beneficiază de burse de merit şi îndeplinesc una din următoarele condiţii:
a) sunt orfani de unul sau ambii părinţi şi nu realizează venituri;
b) provin de la casele de copii sau plasament familial şi nu realizează venituri;
c) sunt bolnavi cronici în evidenţa unităţilor medicale.
(4) Bursa socială cu caracter ocazional se acordă la cererea studenţilor, în următoarele
situaţii:
a) Bursa acordată în caz de deces a unui membru al familiei (soţ, soţie, copil);
b) Bursa acordată în cazul unor calamităţi care au afectat situaţia socială a familiei
studentului.
(5) Bursa socială se acordă pe baza cererii studentului aprobată de către
Consiliul
facultăţii, însoţită de actele doveditoare corespunzătoare.
Aceste cereri vor fi depuse în termen de 10 zile lucrătoare de la începerea semestrului la
secretariatul facultăţii / filialei.
Dosarul pentru bursă socială va cuprinde următoarele documente:
a. cerere tip;
b. copie a buletinului / cărţii de identitate;
c. copii ale certificatelor de deces ale părinţilor;
d. documente justificative privind veniturile proprii, după caz:
 cupoane sau adeverinţa de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de
urmaş pentru lunile care se iau în considerare;
 adeverinţă de şomaj;
 adeverinţă de venit net;
 adeverinţă de la Primărie pe raza căreia are domiciliul privind veniturile
nete obţinute din activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale
studentului: terenuri agricole, păduri, chirii, etc.;

3

 documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete
obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice
autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale);
 declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai
are şi alte venituri decât cele declarate.
e. certificat medical (în cazul unor boli cronice).
(6) Studentul care solicită o bursă socială va depune la dosar şi o declaraţie dată pe propria
răspundere, sub sancţiunea Codului penal pentru fals în declaraţii, din care să reiasă că el şi familia
sa nu are alte venituri decât cele declarate.
(7) Dosarele de burse sociale se preiau doar dacă sunt complete.
Art. 9.
La propunerea Consiliului facultăţii, cu aprobarea Senatului Universităţii de Vest „Vasile
Goldiş” din Arad, Rectorul poate acorda premii de excelenţă, burse de mobilităţi internaţionale.
Art. 10.
Regulamentul de acordare a burselor la nivelul Universităţii se aprobă de către Senatul
Universităţii.
Art. 11.
Studenţii pot contesta în scris, decizia Comisiei pentru activitate studenţească, relaţia cu
absolvenţii, în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea listei de bursieri, urmând ca acestea să fie
rezolvate în termene de 5 zile lucrătoare de la depunere.
Art. 12.
Pentru studenţii sportivi de performanţă, în echipele sportive ale Universităţii, facultatea
de profil poate propune burse acordate dintr-un fond special în limitele bugetului facultăţii.
Art. 13.
Prezentarea de documente false în scopul obţinerii de burse atrage dup sine
exmatricularea studentului.
Art. 14.
Prezentul Regulamentul intră în vigoare la data aprobării lui de către Senatul Universităţii
de Vest „ Vasile Goldiş” din Arad, când orice dispoziţii contrare se abrogă.

RECTOR,
Prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci
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