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REGULAMENT 

privind acordarea de burse şi ajutoare sociale  
pentru studenţii ciclurilor de învăţământ universitar  

de licenţă şi master,  
în Universitatea "Politehnica" din Timişoara 

 
 
 

Art.1. Universitatea "Politehnica" din Timişoara acordă burse şi ajutoare sociale studenţilor 
săi de la ciclurile de învăţământ universitar de licenţă şi master, din fondurile bugetare alocate 
în acest sens. 
Art.2.Universitatea „Politehnica” din Timişoara, acordă din venituri proprii extrabugetare 
burse şi ajutoare speciale studenţilor cu rezultate bune la învăţătură,  dar cu o situaţie familială 
precară din punct de vedere financiar, studenţilor practicanţi ai sportului de performanţă.  
Aceste burse pot fi cumulate cu cele de la art.1. Acordarea acestor burse se face printr-o 
procedură stabilită de către Biroul Executiv al Senatului.  
Art.3. Pot beneficia de burse şi ajutoare sociale din partea Universităţii "Politehnica" din 
Timişoara, studenţii de la cursurile de zi înmatriculaţi în calitate de cetăţeni români, cu 
domiciliul stabil în România, care îndeplinesc condiţiile stabilite prin prezentul regulament. 
Art.4. Un student poate fi la un moment dat bursier al Universităţii "Politehnica" din 
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. Cronometrarea 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 şi la 
care trebuie să aibă depusă diploma de bacalaureat în original. 
Art.5. Bursele -  cu exceptia celor sociale (vezi art.12)- 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”, respectiv 
„reînmatriculat cu transfer”.  
Art.6. Drepturile băneşti corespunzătoare burselor se acordă pentru toate perioadele din anul 
universitar în care, prin planul de învăţământ, sunt prevăzute activităţi (cursuri, examene 
nerestante, practică). În cazurile precizate prin regulament - v. art. 9 -, bursele se acordă şi 
pentru perioadele de vacanţă. 
Art.7. Bursele acordate de U.P.T. din fondurile bugetare alocate sunt de patru tipuri: 

a). burse de performanţă 
b). burse de merit 
c). burse de studiu 
d). burse sociale 

 

 

 



 
Art. 8. Criteriul de acordare a burselor de performanţă, de merit şi de studiu este “media de 
bursă”, definită după cum urmează: 

a). în cazul studenţilor de la ciclul licenţă din anul I: 
media de bursă = media la concursul de admitere 

b). în cazul studenţilor de la ciclul licenţă din anii II-VI/V,VI 
media de bursă=media de promovare a anului de studiu anterior 

Observaţie: 
La calculul mediei de promovare a anului de studiu anterior, nu se ţine seamă de notele la 
disciplinele facultative. 
c). în cazul studenţilor de la ciclul de studii master din anul I: 

media de bursă  = media la concursul de admitere 
      d) în cazul studenţilor de la ciclul de studii master din anul II : 
  media de bursă=media de promovare a anului de studiu anterior 
 
Art. 9. Bursele de performanţă se acordă studenţilor de la ciclul de studii licenţă din anii II-
VI/V,VI care au media de bursă 10. Bursa de performanţă se acordă pentru o perioadă de 12 
luni, începând cu prima zi de şcoală a unui an universitar şi ţinând până în preziua debutului 
anului universitar următor. În cazul studenţilor din anii terminali, perioada de acordare a 
bursei de performanţă se încheie în preziua începerii vacanţei de vară. 
Art. 10. Bursele de merit se acordă studenţilor de la ciclul de studii de licenţă din anii II-
VI/V,VI  şi studenţilor de la ciclul de studii master care au media de bursă mai mare sau egală 
cu 9.50.  
Art. 11. Bursele de studiu se acordă studenţilor de la ciclul de studii licenţă şi master  care au 
media de bursă superioară pragului fixat de Biroul Consiliului Facultăţii, posibil într-un 
număr limitat, dependent de dimensiunea fondului de burse alocat pentru fiecare facultate. 
Art. 12. Bursele sociale se acordă studenţilor care în momentul deliberării au promovat anul 
de studiu anterior 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,  următoarelor categorii de studenţi: 

a). studenţilor în ale căror familii venitul brut lunar pe membru de familie în lunile iulie, 
august şi septembrie ale anului în curs a fost, în medie, mai mic decât salariul minim brut pe 
ţară; 

b). studenţilor orfani de ambii părinţi şi celor proveniţi din case de copii sau din plasament 
familial; 

c). studenţilor bolnavi de boli din nomenclatorul stabilit de Guvernul României (v. 
Monitorul Oficial nr. 347/14.09.1998, pag. 3): TBC, diabet, boli maligne, sindromuri de 
malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii 
congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, infecţie cu HIV, 
SIDA, spondilită anchilozantă, reumatism articular;  

d). studenţilor care atestă calitatea lor sau a unuia dintre părinţi de “Luptător pentru 
Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989” sau “Erou-martir”, prin certificat eliberat 
de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990, însoţit de brevet semnat de Preşedintele 
României şi având una dintre menţiunile: rănit, reţinut, rănit şi reţinut, remarcat prin fapte 
deosebite. 
Art. 13. Toate tipurile de bursă se acordă pentru un an universitar, dar obţinerea de către un 
student a unor rezultate la învăţătură pe primul semestru inferioare unor anumite baremuri (v. 
art. 18) conduce la pierderea de către el a calităţii de bursier. Bursele de performanţă, de merit 
şi de studiu vacantate la finele semestrului I vor fi acordate ca burse de studiu pentru 
semestrul II unor studenţi nebursieri, care au reuşit ca la finele semestrului I să fie integralişti, 
cu mediile cele mai convenabile pentru ei 75 % (rotunjit matematic) dintre probele 
semestrului I – acest procentaj se raportează la totalul probelor prevăzute pentru semestrul I 
prin planul de învăţământ – mai mare sau egală cu  pragul stabilit de Biroul Consiliului 



Facultăţii. Bursele sociale vacante la finele semestrului I vor fi acordate ca burse sociale unor 
studenţi care îndeplinesc prevederile art.5 şi 12, translatate pentru începutul semestrului II. 
Art. 14. Cuantumul lunar al bursei sociale se stabileşte de către Senatul UPT. 

Cuantumul bursei de studiu este cu 10 % mai mare decât cuantumul bursei sociale. 
Cuantumul bursei de merit este cu 30 % mai mare decât cuantumul bursei sociale. 

     Cuantumul bursei de performanţă este egal cu dublul cuantumului bursei sociale. 
     Cuantumurile burselor de studiu şi sociale pot fi acordate în integralitatea lor sau în 
fracţiuni, stabilite în funcţie de media de bursă; decizia în acest sens se ia la nivelul fiecărei 
facultăţi, de către plenul Consiliului Facultăţii. 
Art. 15. Cele patru tipuri de burse nu sunt cumulabile, în nici o combinaţie. 
Art. 16. Acordarea burselor se face la nivel de facultate. În acest sens, se constituie Comisia 
de Burse a Facultăţii, formată din decan, ca preşedinte şi prodecan/secretar ştiinţific, secretar 
şef şi un reprezentant al studenţilor, ca membri. Această comisie va acorda bursele şi 
ajutoarele sociale 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 şi ajutoare sociale al UPT pe facultăţi, proporţional cu 
numărul de studenţi de la cursurile de zi înmatriculaţi în calitate de cetăţeni români cu 
domiciliul stabil în România la ciclul de studii licenţă respectiv master; 

b). se rezervă o parte din fondul de burse şi ajutoare sociale revenit fiecărei facultăţi pentru 
ajutoare sociale, iar restul rămâne ca fond de burse; 

c). se acordă studenţilor la ciclul de studii de licenţă care au media de bursă 10, bursă de 
performanţă; 

d). Se divide partea din fondul de burse rămasă la fiecare facultate în urma parcurgerii 
paşilor c) şi e) în fondul dedicat pentru bursele de studiu pentru studenţii de la ciclul de studii 
licenţă respectiv în fondul dedicat pentru bursele de studiu pentru studenţii de la ciclul de 
studii master proporţional  cu  numărul  de  studenţi  de la fiecare din aceste forme de 
învăţământ. 

e).  se acordă studenţilor  de la ciclul de studii licenţă respectiv ciclul de studii master 
consideraţi între primii 2% din facultate, din punct de vedere al valorii rezultatelor 
profesionale, bursă de merit respectându-se art. 10. 

f). se acordă studenţilor de la ciclul de studii licenţă respectiv ciclul de studii master care 
fac parte din categoriile menţionate la art. 12, pct. a)-d), bursă socială. 

g). se întocmeşte pentru fiecare categorie invocată la f), în funcţie de media de bursă, câte 
un clasament al studenţilor care au această medie mai mare sau egală cu pragul stabilit de 
Biroul Consiliului Facultăţii. 

h). Se acordă, pe  baza  clasamentelor întocmite în pasul g), burse de studiu, până la 
satisfacerea tuturor celor incluşi în clasament sau până la epuizarea fondurilor dedicate. În 
eventualitatea că nu în toate cele trei clasamente sunt suficienţi studenţi pentru ca fondurile 
dedicate să ajungă consumate, se va proceda la redistribuirea excedentelor către clasamentele 
cu deficit, acordând prioritatea cea mai mare ciclului de studii licenţă şi prioritatea cea mai 
mică ciclului de studii master. 
Art. 18. Bursele de performanţă şi bursele de merit se păstrează după semestrul I doar dacă 
posesorii lor încheie acest semestru ca integralişti, cu media mai mare sau egală cu 9.50. 
Neobţinerea acestei medii va conduce la asimilarea celor în cauză ca bursieri cu bursă de 
studiu – sau, dacă este cazul socială -, trataţi conform alineatului următor. 
 Pentru studenţii de la ciclul de studii licenţă, bursele de studiu se păstrează după 
semestrul I doar dacă posesorii lor încheie acest semestru cu cel puţin 75% (rotunjit 
matematic) din totalul probelor promovate şi au media la cele mai convenabile pentru ei 75 % 
(rotunjit matematic) dintre probe – acest procentaj se raportează la totalul probelor prevăzute 
prin planul de învăţământ - mai mare sau egală cu pragul stabilit de Biroul Consiliului 
Facultăţii. 



 Bursele sociale se păstrează după semestrul I doar dacă posesorii lor încheie acest 
semestru cu cel puţin 50 % (rotunjit matematic) din probele prevăzute. 
 Pentru studenţii de la ciclul de studii master, bursele de studiu se păstrează după 
semestrul I doar dacă posesorii lor încheie acest semestru ca integralişti, având media mai 
mare sau egală cu pragul stabilit de Biroul Consiliului Facultăţii.  
 
Art. 19. Bursele de performanţă, bursele de merit, bursele de studiu şi 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 Biroului Executiv al Senatului, 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. 20. Ajutoarele sociale, în cuantum egal cu cuantumul bursei sociale, se acordă ocazional, 
pe bază de cerere, în limita fondurilor dedicate, după cum urmează: 
 a). studenţilor orfani de ambii părinţi sau proveniţi din case de copii sau din plasament 
familial. 
 b). studenţilor în ale căror familii venitul BRUT lunar pe membru de familie este sub 
75% din salariul minim BRUT pe ţară, stabilit la începutul lunii în care se solicită ajutorul. 
 c). familiilor studenţeşti care nu realizează venituri, la fiecare naştere. 
 d). familiilor studenţeşti, în situaţia survenirii decesului unui membru. 
Art. 21. Ajutoarele sociale sunt cumulabile între ele şi cu oricare dintre tipurile de bursă. 
Art. 22. Ajutoarele sociale se acordă cel mult o dată pe semestru în cazurile 20a) şi 20b) şi la 
producerea evenimentelor citate, în cazurile 20c) şi 20d). 
Art. 23. Prezentul regulament a fost adoptat de Senatul Universităţii "Politehnica" din 
Timişoara în şedinţa din 04.11.2010 şi se aplică începând cu anul universitar 2010/2011. 
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