
 

 

 

 

PROGRAMUL DE BURSE „SAPIENTIA”  
PENTRU DOCTORANZI   

 

REGULAMENT 

 

 

Denumirea bursei 

Denumirea bursei acordate de către Institutul Programelor de Cercetare al Fundaţiei Sapientia (în continuare 
Institut) este Bursa „Sapientia” pentru Doctoranzi (în continuare Bursă). 

 

Scopul programului 

Scopul acordării Bursei este sprijinirea cadrelor didactice cu funcţia de bază în cadrul reţelei universităţilor 
maghiare private din România în obţinerea titlului ştiinţific de doctor. 

 
Participanţii 
 

Sunt eligibile acele persoane:  

 
– care sunt cadre didactice cu funcţia de bază la Universitatea Sapientia, respectiv Universitatea 

Creştină Partium;  
– îşi desfăşoară studiile în cadrul unor şcoli doctorale acreditate;  
– acceptă condiţiile de finanţare stabilite de către Institut. 

 
Nu sunt eligibili:  
 

– cei care, în anii precedenţi, au beneficiat de Bursă dar nu au îndeplinit obligaţiile asumate în 
contractul încheiat cu Institutul;  

– în cadrul Programului din anului universitar precedent au obţinut Bursa, dar nu au depus raportul 
anual şi actele doveditoare solicitate. 

 
 
Valoarea bursei 
 
Consiliul Ştiinţific decide asupra valorii bursei, având în vedere suma totală stabilită de către Curatoriului 
Fundaţiei Sapientia şi luând în considerare recomandările Institutului. 
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Durata programului 
 

Bursa se acordă numai pentru perioada activă a şcolii doctorale (3 ani).  
 
Lansarea concursului, respectiv acordarea Bursei, are loc anual. 
 
Bursa anuală se acordă pentru o perioadă de 10 luni a fiecărui an universitar.  
 
Nu se poate solicita bursă retroactiv, sub nicio justificare. 
 

 

Depunerea solicitării 

 

Dosarele se vor depune în conformitate cu cerinţele formulate în anunţul de concurs. 

Condiţiile participării sunt stabilite în prezentul regulament.  

Anunţul va fi postat pe site4urile universităţilor şi al Institutului.  

Solicitările se depun în intervalul de timp specificat în anunţ. 

Dosarul va cuprinde: datele personale ale candidatului, studiile, activitatea ştiinţifică şi prezentarea planului 
individual de studii doctorale.  

Actele se depun prin sistemul online al Institutului (http://kpi.sapientia.ro).  

Nu se acceptă solicitări sub altă formă. 

Se anexează următoarele documente în format electronic (scanat): 

– adeverinţă care dovedeşte calitatea de doctorand; 
– raportul privind evoluţia în programul doctoral, contrasemnat de conducătorul ştiinţific 

(cu excepţia doctoranzilor în anul I de studii); 
– planul individual al studiilor doctorale (cu prezentarea sumară a temei tezei de doctorat), respectiv 

planificarea calendaristică a activităţilor aferente (contrasemnat de conducătorul ştiinţific). 
 

După expirarea termenului limită stabilit în anunţ, nu se acceptă documente de completare a candidaturii. 
 
 
Evaluarea dosarelor  
 
Consiliul Ştiinţific decide asupra acordării bursei pe baza actelor şi documentelor depuse, având în vedere 
posibilităţile financiare ale institutului, respectiv priorităţile şi interesele universităţilor. 
 
Rezultatele concursului sunt publice. 
 
Raportul anual 
 

Bursierul este obligat ca la încheierea anului universitar în care a beneficiat de Bursă, să depună la Institut o dare 
de seamă în care va prezenta activităţile legate de studiile de doctorat în perioada respectivă (examene, referate, 
conferinţe, publicaţii etc.). 
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Depunerea raportului reprezintă condiţie ca Bursierul să poată candida şi în următorul an universitar. 

 

Alte condiţii ale acordării bursei 

 

Institutul încheie contract cu bursierii. 

În contract, Bursierul îşi asumă responsabilitatea că va respecta planul individual de studii, contrasemnat de 
conducătorul ştiinţific şi că în termen de 5 ani de la înscriere va susţine public teza de doctorat. 

Bursierul se obligă ca în cazul nerespectării culpabile ale obligaţiilor stabilite în contract, să restituie sumele 
achitate de către Institut.  

Bursierii au obligaţia să declare dacă pentru perioada dobândirii bursei „Sapientia” beneficiază sau nu şi de alte 
burse, din alte surse. În cazul în care bursierii obţin şi alte burse pe parcursul perioadei Programului, vor informa 
Institutul în timp de două luni.  
 
Bursierul se obligă ca pe durata prezentului contract să nu intre în relaţii juridice contractuale cu terţi, persoane 
fizice sau juridice, dacă clauzele acestora contravin prevederilor prezentului contract. 
 

Plata bursei – în funcţie de posibilităţile Institutului – se va efectua lunar. 

În anul al treilea de studii, prima parte a bursei aprobate (50%) va fi plătită în rate lunare, iar a doua parte într4o 
singură tranşă în cazul în care bursierul obţine titlul în cel mult doi ani după terminarea şcolii doctorale. 

 
Institutul îşi rezervă dreptul de a controla veridicitatea informaţiilor din documentele depuse, şi pe întreg parcursul 
acordării Bursei de a se informa asupra situaţiei bursierului. În cazul unei induceri în eroare voite, Institutul va 
suspenda achitarea bursei, bursierul fiind obligat să restituie suma plătită.  
 

Dispoziţii finale 

 
Bursele de doctorat nu pot fi cumulate cu bursele de cercetare acordate de către Institut în cadrul Programului 
Universitar de Cercetare. În situaţia în care unui cadru didactic i s4a acordat Bursa, dar primeşte şi bursă de 
cercetare fiind membrul unui grup de cercetare, persoana în cauză poate decide în favoarea uneia (de doctorat), 
sau celeilalte (de cercetare) burse. Având în vedere faptul că Consiliul Ştiinţific acordă bursele de cercetare 
colectivelor, bursa membrului care s4a decis în favoarea bursei de doctorat, poate fi folosită pentru cheltuieli de 
cercetare.   
 
Bursierul poate cere amânarea plăţii bursei în cazul în care suspendă, sau din motive obiective este nevoit să 
întrerupă studiile de doctorat. În acest caz, bursierul depune o cerere Consiliului Ştiinţific în care prezintă motivele 
amânării. 
 
Toate problemele care se ivesc în legătură cu reeşalonarea, suspendarea ori revocarea acordării Bursei intră în 
competenţa Consiliului Ştiinţific. Consiliul decide asupra acestor probleme de la caz la caz, având în vedere 
situaţia concretă. 
 

 

Cluj, 19.05.2010 

 

Aprobat de Consiliul Ştiinţific prin Decizia 7/2010. 


