Decizia Senatului nr.
1429/11.10.2013. – anexa 2.

REGULAMENTUL DE BURSE
AL UNIVERSITĂTII SAPIENTIA
Valabil începând cu anul universitar 2013/2014

I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca (în continuare Universitatea) poate acorda
burse studenţilor de la forma de învăţământ zi ai ciclului de licenţă şi master,
respectiv cercetătorilor care contribuie la dezvoltarea universităţii. Prezentul
regulament se aplică pentru studenţii şcolarizaţi la ciclurile de licenţă şi master,
forma de învăţământ zi.
2. Din fondul de bursă alocat din bugetul Universităţii se pot acorda următoarele tipuri
de burse: bursă de merit, bursă de studiu, bursă socială şi bursă ocazională. Bursa de
merit şi bursa de studiu poate fi acordată în funcţie de rezultatele profesionale ale
studentului, din fondul alocat în acest scop. Bursa socială poate fi alocată luând în
considerare situaţia socială a studentului, în limita bugetului. Bursa ocazională poate
fi adjudecată în cazuri specifice de către Consiliul profesoral.
3. Comisia de burse a Universităţii are următoarea componenţă: rectorul sau un
prorector desemnat de acesta, directorul general administrativ, preşedintele Comisiei
sociale a Senatului, secretarul şef universitar şi reprezentantul studenţilor.
Atribuţiile Comisiei de burse, conform prezentului regulament sunt următoarele:
- supravegherea acordării burselor, aprobarea listelor de burse
- propunerea normativei în baza căruia se stabileşte fondul de bursă
- propunerea cuantumului diferitelor tipuri de bursă
- propunerea modificării regulamentului de bursă
- rezolvarea problemelor legate de acordarea burselor.
4. Stabilirea fondului de bursă la nivel de universitate, respectiv facultate se face în baza
efectivului de studenţi, înmulţind o treime din efectivul de studenţi cu normativa de
burse, a cărei valoare se stabileşte anual de Senat. Fondul de burse se distribuie
facultăţilor proporţional cu efectivul de studenţi. Nu se iau în considerare la stabilirea
efectivului de studenţi cei aflaţi în prelungire de şcolaritate.
5. Senatul universităţii decide anual cuantumul diferitelor tipuri de burse, la propunerea
Comisiei de bursă. Cuantumul diferitelor tipuri de bursă este indivizibil, toţi studenţii
care au dreptul la un anumit tip de bursă beneficiază de aceeaşi sumă.
6. Toţi studenţii universităţii au dreptul de a beneficia de bursă de merit, de studiu şi
socială, în funcţie de rezultatele obţinute, respectiv a situaţiei sociale, conform
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criteriile prevăzute de prezentul regulament. Bursa de merit, respectiv de studiu poate
fi cumulată cu bursa socială.
7. Bursele se pot aloca semestrial şi se virează pe perioada activităţii didactice şi a
sesiunii normale de examen.
8. Universitatea Sapientia poate acorda bursă unui student cel mult pe câte o perioadă
egală cu durata normală de şcolarizare a unui program de studiu, atât în cadrul
ciclului de licenţă cât şi al celui de master.
9. Studenţii şcolarizaţi simultan la două specializări din acelaşi ciclu universitar în
cadrul Universităţii pot beneficia de bursă doar la una dintre acestea.

II. TIPURI DE BURSE. MODUL ŞI CRITERIILE DE ACORDARE
10. La nivelul facultăţilor fondul de burse prevăzut în buget se repartizează pe diferitele
tipuri de bursă în modul următor:
Fondul pentru burse sociale este 40% din fondul de burse al facultăţii. Alocarea
burselor sociale se realizează la nivel de facultate. Dacă valoarea totală a burselor
sociale alocate este mai mică, decât fondul de burse sociale, diferenţa se regrupează
la fondul de burse de studiu şi merit.
Fondul de burse de studiu şi de merit se repartizează în cadrul unei facultăţi pe
specializări, apoi pe ani de studii conform numărului efectiv de studenţi al
specializării şi promoţiei respective. Fondul repartizat la nivel de specializare şi
promoţie se împarte între fondul de burse de merit, respectiv de studiu conform
procentelor de mai jos:
- Burse de merit – cel mult 20%
- Burse de studiu – cel puţin 80%
Dacă bursele de merit nu acoperă toată suma acordată în acest scop unei specializări
şi promoţii, diferenţa se poate regrupa la fondul de burse de studiu în cadrul aceleiaşi
specializări şi promoţii. Dacă la o promoţie a unei specializări fondul de burse de
merit este mai mic decât cuantumul bursei de merit, acesta poate fi întregit din fondul
de burse de studiu, conform deciziei Comisiei de burse. Dacă criteriile stabilite
pentru bursa de merit sunt satisfăcute de mai mulţi studenţi, doar atâţia pot beneficia
de bursă de merit, ca să nu se depăşească fondul de burse de merit.
Fondul de burse de studiu rezultat în cadrul unei promoţii şi specializări se distribuie
studenţilor care îndeplinesc criteriile pentru bursă de studiu, în ordinea
descrescătoare a mediilor de bursă. Fracţiunile de bursă rămase în urma alocării
burselor de studiu se regrupează într-un fond în cadrul aceleiaşi specializări. Bursele
obţinute în acest fel se alocă la promoţia reprezentând cea mai mare fracţiune,
respectiv, în cazul mai multor burse, în ordinea descrescătoare a fracţiunilor. Fondul
rămas nealocat în urma regrupării se poate folosi pentru acordarea de burse
ocazionale.
11. Comisia de bursă a facultăţii are în competenţa sa distribuirea fondului de burse în
cadrul facultăţii pe tipuri de bursă, specializări şi promoţii, stabilirea tabelului
nominal al studenţilor care au dreptul la bursă, rezolvarea problemelor legate de
distribuirea burselor, respectiv înaintarea propunerilor şi a listei studenţilor propuşi
pentru a beneficia de bursă către Comisia de bursă a Universităţii.
12. Comisia de bursă a Facultăţii are următoarea componenţă: decanul facultăţii sau
prodecanul/cancelarul numit de acesta, secretarul şef al facultăţii, coordonatorii de
studiu ai specializărilor, reprezentanţii studenţilor.
13. Lista studenţilor cu drept la bursă este aprobată de Comisia de bursă a Universităţii,
iar tabelul nominal final este vizat de decan după încheierea perioadei de contestaţii.
14. Promovarea disciplinei Istoria culturii constituie în primele patru semestre o condiţie
pentru a beneficia de bursă. Aceeaşi condiţie se aplică şi în cazul programelor de
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studiu de master, dacă pe parcursul studiilor de licenţă studentul nu a promovat
disciplinele acestui pachet.
15. Au dreptul de a solicita bursă socială studenţii care în semestrul precedent au
acumulat din disciplinele obligatorii şi opţionale un număr minim de 20 de credite.
16. Pot beneficia de bursă de studiu, respectiv bursă de merit într-un semestru studenţii
care în cursul studiilor efectuate anterior au acumulat din disciplinele obligatorii şi
opţionale numărul total de credite stabilit pe întreaga perioadă de studiu
premergătoare semestrului în curs. La calcularea mediei de bursă, includerea
disciplinelor opţionale se face în limita numărului de credite realizabile, stabilite de
planul de învăţământ. În cazul realizării de credite suplimentare prin mai multe
discipline opţionale, creditele acumulate în acest fel vor fi considerate ca fiind
obţinute la discipline facultative. Studenţii transferaţi şi cei care solicită
recunoaşterea studiilor efectuate anterior nu pot beneficia de bursă în semestrul în
care au fost şcolarizaţi la Universitatea Sapientia, doar dacă cei din urmă au susţinut
examen de admitere.
17. Acordarea burselor de studiu şi de merit se face în baza mediei de bursă (medie
ponderată cu numărul de credite) calculată pe semestrul premergător semestrului în
curs. În această medie pot fi incluse doar creditele şi notele provenite din disciplinele
promovate în cadrul Universităţii. Excepţie fac disciplinele studiate în decursul
perioadelor de studiu efectuate la alte instituţii de învăţământ superior cu aprobarea
universităţii, a căror echivalare se face în baza hotărârii Comisiei de studii şi credite a
facultăţii. La calculul mediei de bursă, creditele şi nota obţinută din pachetul de
discipline Istoria culturii din oferta Universităţii, pot înlocui creditele şi nota unei
discipline opţionale promovate.
18. Condiţia virării bursei este ca studentul să satisfacă cerinţele prezenţei la activităţile
didactice, conform paragrafului 15. din Regulamentul de studii. În caz contrar,
dreptul la bursă se suspendă, iar suma bursei acordate se restituie.
a. Bursa de merit
19. Bursa de merit poate fi acordată studenţilor programelor de studiu de licenţă,
respectiv de master începând din semestrul II. al perioadei de şcolarizare. Media
minimă de acordare a bursei de merit, specifică fiecărei specializări, este stabilită de
Consiliul profesoral al Facultăţii în baza propunerii Comisiei de bursă a Facultăţii.
Dacă într-o promoţie din cadrul unei specializări există mai mulţi studenţi cu aceeaşi
medie de bursă care întrunesc condiţiile de obţinere a bursei de merit, alegerea celui
care va beneficia de bursă de merit se face în funcţie de indicele de credit obţinut în
anul universitar anterior.
b. Bursa de studiu
20. Bursa de studiu poate fi acordată studenţilor începând din semestrul I. al perioadei de
şcolarizare. În cazul studenţilor din anul I., acordarea bursei de studiu pe semestrul I.
se face pe baza rezultatelor examenului de admitere, iar începând din semestrul II., în
baza mediei obţinute în semestrul anterior, atât în cadrul programelor de studiu de
licenţă, cât şi al celor de master.
Media minimă de acordare a bursei de studiu, specifică fiecărei specializări,
este stabilită de Consiliul Facultăţii în baza propunerii Comisiei de bursă a Facultăţii
Stabilirea burselor de studiu din cadrul unei promoţii a unei specializări se
face după distribuirea burselor de merit, pornind de la media ultimului student căruia
i s-a acordat bursa de merit.
3

c. Bursa socială
21. Bursa socială poate fi obţinută în baza unei cereri depuse de student, respectiv a
documentaţiei anexate la cerere, referitoare la situaţia socială a studentului, dacă
acesta întruneşte condiţiile minimale de studiu stabilite.
22. Au dreptul al bursă socială studenţii orfani de ambii părinţi sau de un părinte şi cei
care provin din casele de copii. Nu este considerat orfan studentul al cărui părinte s-a
recăsătorit.
23.
De asemenea, pot depune cerere pentru acordarea bursei sociale studenţii care se
încadrează în una din situaţiile menţionate mai jos:
a) Suferă de boli cronice sau alte boli grave menţionate de lege.
b) Venitul net pe membru de familie nu depăşeşte valoarea netă a venitului
minim brut pe ţară.
Cererile depuse în vederea obţinerii bursei sociale sunt evaluate conform unui
sistem de punctaj de către Comisia de bursă a Facultăţii. Aprecierea situaţiilor
sus-menţionate se face în modul următor:

15 puncte se acordă în caz de boală. Adeverinţa medicală care atestă boala
cronică sau handicapul trebuie vizată de medicul desemnat de universitate în
acest scop.

10 puncte se acordă de către Comisia de bursă a Facultăţii, conform unui
sistem de criterii stabilit de aceasta.

0-75 puncte calculate conform următoarei formule:
ln  v
, P≥0
P  75 
ln  lf
unde v reprezintă venitul brut net de student, ln reprezintă valoarea netă a
venitului minim brut pe ţară, şi lf reprezintă cel mai mic venit pe membru de
familie rezultat la facultate.
La calcularea venitului pe membru de familie fraţii care au depăşit vârsta de 18 ani
sunt incluşi în numărul membrilor de familie doar dacă desfăşoară studii şi nu sunt
mai în vârstă de 25 de ani, sau pot adeveri că sunt inapţi de muncă. În acest caz,
pensia de handicap se include în calculul venitului familiei. În situaţia în care venitul
pe membru de familie este în mod dovedit mai mic decât jumătatea venitului minim
pe ţară, studentul trebuie să anexeze adeverinţa emisă de Consiliul Local referitoare
la alocarea ajutorului social, sau – în caz de neacordare – despre motivarea acesteia.
În cazul în care părinţii declară că nu au nici un venit şi nu certifică aceasta prin
adeverinţă eliberată de Direcţia socială din cadrul Consiliului Local, venitul familiei
se va considera suma dublă a venitului minim garantat.
24. Având în vedere diferenţele în ceea ce priveşte gradul nevoii sociale, stabilirea
cuantumul bursei sociale se face conform unui sistem de distribuire pe trei nivele. O
treime a studenţilor îndreptăţiţi beneficiază de 120% a sumei de bază stabilite de
Senat, o treime de 100% a sumei, iar o treime de 80% din suma de bază, conform
punctajului obţinut.
25. În vederea clarificării şi evaluării situaţiilor problematice, Consiliul Facultăţii poate
cere desfăşurarea unei anchete sociale, în baza propunerii Comisiei de burse a
Facultăţii. Persoanele care efectuează ancheta socială sunt numite de Comisia de
burse. Verificarea veniturilor provenite din drepturi funciare poate derula în acelaşi
mod.
26. În cazul orfanilor şi a celor proveniţi din case de copii, respectiv a celor suferinzi de
boli menţionate de lege, bursa socială se acordă şi pe perioada vacanţelor.
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d. Burse ocazionale
27. Dacă în situaţia financiară sau socială a studentului sau a familiei intervine brusc o
schimbare severă, studentul poate depune cerere pentru acordare de bursă socială
ocazională. Evaluarea cererilor şi stabilirea sumei bursei este de competenţa
Consiliului Facultăţii.
28. Consiliul Facultăţii poate acorda Bursă ocazională de merit studenţilor care au
realizat performanţe deosebite, în interesul universităţii. Consiliul Facultăţii are
competenţa să decidă cu privire la suma bursei şi modul de virare a acesteia..
29. Sursa financiară a burselor ocazionale provine din suma nefolosită a fondului de
burse a facultăţii, respectiv din alte surse proprii.

III. DERULAREA DISTRIBUIRII BURSELOR
30. Tabelul nominal al studenţilor cu drept la bursă de studiu şi de merit este întocmit de
decanatele facultăţilor, în baza prezentului Regulament de burse. Tabelul nominal
provizoriu al studenţilor îndreptăţiţi trebuie afişat cel târziu la 21 zile după începerea
semestrului. Studenţii au la dispoziţie 5 zile pentru a semnala Decanatului
eventualele greşeli.
31. În vederea obţinerii bursei sociale, cererile se depun la Decanatul Facultăţii în cel
mult 21 de zile de la începerea semestrului curent. În termen de cinci zile lucrătoare
Comisia de burse a facultăţii evaluează cererile conform sistemului de punctaj, şi
afişează rezultatele evaluării.
32. Lista nominală a studenţilor care beneficiază de bursă de merit şi de bursă de studiu
se stabileşte în funcţie de fondul rămas după distribuirea burselor sociale. Lista
studenţilor bursieri se afişează în termen de cel mult 28 de zile de la începerea
semestrului.
33. Eventualele contestaţii se pot depune la Decanatul Facultăţii în termen de 2 zile
lucrătoare de la afişarea rezultatelor. Rezolvarea contestaţiilor intră în competenţa
Comisiei de burse a Facultăţii. În cazul în care Comisia de burse a facultăţii
consideră că pronunţarea asupra cazului nu intră în competenţa sa, decizia intră în
competenţa Biroului Consiliului Facultăţii.
34. Tabelele nominale provizorii, incluzând contestaţiile rezolvate trebuie afişate în cel
mult 30 de zile de la începerea semestrului şi trebuie trimise Comisiei de Burse la
nivel de universitate pentru verificare şi aprobare, împreună cu procesul verbal al
Comisiei de Burse a facultăţii care va conţine criteriile de distribuire şi calculele
aferente.
35. Listele de burse devin definitive în urma aprobării de către Comisia de Burse a
Universităţii. Comisia de Burse decide în termen de trei zile de la înaintarea
listelor de burse.

IV. DISPOZIŢII FINALE
36. Folosind surse din afara bugetului, Universitatea poate decide şi acordarea de burse
extraordinare. Acestea pot fi următoarele:
a. Burse oferite de fundaţii din ţară şi din străinătate, persoane fizice sau organizaţii,
scopul acestora fiind prestabilit. Acest tip de burse extraordinare poate fi câştigat
prin concurs. În funcţie de natura bursei şi de destinaţia acesteia, forul de decizie
al structurii organizatorice competente decide anunţarea la concurs, iar condiţiile
şi regulamentul concursului sunt elaborate pentru fiecare caz în parte.
b. Universitatea poate acorda burse extraordinare acelor studenţi, care au efectuat
anumite activităţi la cererea şi în beneficiul universităţii. Stabilirea sumei bursei
intră în competenţa Consiliului Facultăţii.
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c. Persoanele juridice pot oferi burse studenţilor Universităţii şi pe baza unor
contracte individuale.
37. Virarea burselor se face în urma aprobării de către Comisia de Burse al Universităţii,
pe baza contractului de bursă, dacă există fondurile necesare.
38. În situaţia în care un student aflat în anul I. de studiu a beneficiat de bursă de studiu
pe baza rezultatelor obţinute la admitere, dar nu a acumulat un minim de 40 de
credite din disciplinele înscrise în contractul de studiu în cursul anului universitar, are
obligaţia de a returna suma bursei de studiu primite.
39. În situaţia în care un student a beneficiat de bursă socială în urma declaraţiei false, iar
acest fapt este dovedit de ancheta socială dispusă de Consiliul Facultăţii, are obligaţia
de a returna în termen de 2 luni suma echivalentă bursei sociale primite. În caz
contrar Universitatea poate refuza emiterea sau returnarea oricăror acte de studii sau
documente. În caz de uz de fals sau tentativă de fals dovedit, studentul va fi exclus de
la orice tip bursă acordată din parte Universităţii.
40. În cadrul facultăţilor decanul este responsabil pentru respectarea termenelor stabilite
de prezentul regulament. Omisiunea angajatului (cadru didactic sau nedidactic) care
cauzează întârzierea întocmirii listelor de bursieri se consideră abatere disciplinară şi
se sancţionează în conformitate cu reglementările interne valabile (mustrare scrisă,
reţinerea salariului, desfacerea contractului de muncă)
41. Prezentul Regulament a fost adoptat în şedinţa Senatului din 22 iunie 2007, şi
modificată în 28 mai 2010, respectiv 11 octombrie 2013.

Prof. univ. dr. Kása Zoltán
preşedintele Senatului

Contrasemnat

Consilier juridic,
Av. Zsigmond Erika
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