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Art. 1. Universitatea "Constantin Brâncoveanu”" acordă următoarele categorii de burse:
burse de merit, pentru performanţă în activitatea didactică şi cea de cercetare ştiinţifică;
burse de ajutor social, pentru studenţii cu situaţie materială precară sau orfani;
burse speciale.
Sursele de finanţare a burselor acordate de Universitatea "Constantin Brâncoveanu”
sunt veniturile proprii ale universităţii.
Art. 2. Bursele de merit se acordă la iniţiativa Universităţii, iar celelalte categorii de
burse se acordă la cererea studenţilor. Persoanele fizice sau juridice pot acorda burse
nominale (burse de firmă), pe bază de contract direct cu studenţii.
Beneficiarii burselor acordate de Universitatea „Constantin Brâncoveanu”, potrivit
prezentului Regulament, sunt:
studenţii de la învăţământul universitar de nivel licenţă;
cursanţii de la învăţământul de masterat.
Art. 3. Nu pot constitui criterii de acordare a burselor: vârsta, sexul, religia, rasa,
apartenenţa politică a candidatului sau a familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii legal
constituite ori cu activitate conform legislaţiei române, numărul de ani petrecuţi în alte
instituţii de învăţământ, studiile efectuate în străinătate precum şi accesul la alte burse
obţinute din alte venituri.
Art. 4. Condiţia generală de obţinere a unei burse, indiferent de categorie, acordată de
către Universitatea "Constantin Brâncoveanu” este ca studentul să fie integralist şi să aibă
frecvenţă bună (absenţele nemotivate nu pot depăşi cel mult 10% din fondul de timp
săptămânal). Studentul integralist este studentul care a obţinut în sesiunea de examene
precedentă semestrului pentru care solicită bursă, minimum 30 de credite la disciplinele
obligatorii şi opţionale.
Art. 5 . Bursele de merit, pentru performanţă didactică, se atribuie semestrial, prin
selecţie valorică organizată la începutul fiecărui semestru. Stabilirea numărului de burse, a
condiţiilor şi criteriilor pentru selecţia valorică a studenţilor candidaţi la o bursă de merit,
pentru performanţă didactică, cuatumul acestora şi aprobarea persoanelor care vor primi burse
este de competenţa Senatului Universităţii, iar organizarea procesului de selecţie şi
nominalizarea acestor burse este de competenţa Consiliului de Facultate.
Art. 6. Bursa de merit, pentru performanţă în cercetarea ştiinţifică studenţească,
se acordă studenţilor care au primit distincţii (premii) la sesiunile cercetării ştiinţifice
studenţeşti, etapa pe facultate sau universitate sau la olimpiadele universitare. Stabilirea
condiţiilor pentru selecţia studenţilor care primesc burse de merit, pentru performanţă în
cercetarea ştiinţifică studenţească, cuatumul acestora şi aprobarea persoanelor care vor primi
burse este de competenţa Senatului Universităţii, iar nominalizarea acestor burse este de
competenţa Consiliului de Facultate.
Art. 7. Criteriul de selecţie pentru acordarea burselor de merit, pentru performanţă
didactică este media generală (examene, verificări, proiecte - potrivit planului de învăţământ)
obţinută în anul universitar precedent, pentru semestrul I, respectiv în sesiunea de examene de
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iarnă, pentru semestrul al II-lea. Pentru semestrul I din primul an de studiu criteriul de
atribuire este media obţinută la concursul de admitere. Studenţii care au fost admişi fără
concurs de admitere nu pot participa la selecţia pentru acordarea burselor de merit.
Art. 8. Nominalizarea studenţilor se face la nivelul fiecărei specializări care funcţionează întro facultate, în ordinea descrescătoare a mediilor generale. În cazul mediilor egale, departajarea se va
face pe baza unor criterii, precum:
nota obţinută la materia cu cele mai multe credite, iar dacă egalitatea persistă se va lua
în considerare următoarea disciplină cotată cu cele mai multe credite. Acest criteriu se
va aplica până la realizarea departajării;
participare la cercurile ştiinţifice studenţeşti şi obţinerea de premii în semestrul precedent.
frecvenţa la cursuri şi seminarii, media pe anului universitar precedent;
alte criterii stabilite de Consiliul de Administraţie.
Art. 9. Bursa de ajutor social poate fi:
integrală, acordându-se la nivelul întregii taxe de şcolarizare, pe întreaga durată a
anului universitar;
parţială, acordându-se în limita unui procent din taxa de şcolarizare anuală, pe o
perioadă inferioară duratei anului universitar.
Art. 10. Pentru bursa integrală de ajutor social sunt eligibili:
studenţii orfani sau cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, care nu
realizează venituri;
studenţii bolnavi grav sau cronic.
Art. 11. Bursa integrală de ajutor social se acordă semestrial, iar condiţiile pentru
acordarea acestui tip de bursă sunt:
pentru semestrul I al anului I – promovarea concursului de admitere;
pentru celelalte semestre – solicitantul să fie integralist şi să aibă frecvenţă bună
(absenţele nemotivate nu pot depăşi cel mult 10% din fondul de timp săptămânal).
Consiliul de Administraţie poate aproba, ca excepţie, acordarea acestei burse şi unor
studenţi eligibili, dar care din motive justificate nu îndeplinesc condiţia de promovabilitate.
Art. 12. Nominalizarea studenţilor care beneficiază de bursă integrală de ajutor social
revine BConsiliului de Facultate, iar aprobarea studenţilor beneficiari este de competenţa
Consiliul de Administraţie.
Art. 13. Bursa parţială de ajutor social se acordă, începând cu semestrul al II-lea,
studenţilor solicitanţi, care au venituri financiare foarte mici, studenţilor defavorizaţi din punct
de vedere social, studenţilor a căror familie nu a realizat pe ultimele 3 luni un venit lunar net
mediu pe membru de familie mai mare decât 75% din salariul minim pe economie.
Art. 14. Cuantumul bursei parţiale de ajutor social este stabilit de Consiliul de
Administraţie, iar solicitantul trebuie să fie integralist şi să aibă frecvenţă bună (absenţele
nemotivate nu pot depăşi cel mult 10% din fondul de timp săptămânal). Consiliul de
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Administraţie poate aproba ca excepţie acordarea acestei burse şi unor studenţi eligibili, dar
care din motive justificate nu îndeplinesc condiţia de promovabilitate.
Art. 15. Bursele de ajutor social se acordă pe baza cererii studentului, avizată de
Consiliului de Facultate, pe baza analizei actelor doveditoare corespunzătoare. Solicitările vor fi
depuse în termen de 7 de zile calendaristice de la începerea semestrului, vor fi însoţite de declaraţii
de venituri de la părinţii sau susţinătorii legali ai studentului care solicită bursa, precum şi acte
justificative / doveditoare ale dreptului de acordare a acestora. Prezentarea unor documente false, în
scopul obţinerii burselor, atrage răspunderea penală şi, implicit, exmatricularea studentului.
Art. 16. Bursele speciale se acordă studenţilor care sunt angajaţi ai Universităţii sau
studenţilor care au rude de gradul I în cadrul personalului Universităţii, în baza solicitărilor
acestora. Consiliul de Administraţie poate nominaliza şi alte categorii de studenţi, beneficiari
ai bursei speciale.
Art. 17. Cuantumul bursei speciale şi aprobarea solicitării este de competenţa
Consiliului de Administraţie. Bursa specială se acordă în condiţiile în care solicitantul este
integralist şi are o frecvenţă foarte bună (absenţele nemotivate nu pot depăşi cel mult 10% din
fondul de timp săptămânal). Consiliul de Administraţie poate aproba ca excepţie acordarea
acestei burse şi unor studenţi eligibili, dar care din motive justificate nu îndeplinesc condiţia
de promovabilitate.
Art. 18. Reducerile şi facilităţile acordate studenţilor şi cursanţilor de către
Universitatea „Constantin Brâncoveanu” sunt:
reducerea cu 5% a taxei de şcolarizare în cazul achitării integrale a acesteia la începutul
anului universitar;
reducerea cu 5% a taxei de şcolarizare în cazul şcolarizării unui număr de doi sau mai
mulţi membri ai aceleiaşi familii (aplicată pentru fiecare membru);
reducerea cu 5% a taxei de şcolarizare pentru studenţii înscrişi la două specializări
(reducerea se aplică pentru a doua specializare).
preţuri reduse la manuale şi cursuri universitare pentru studenţi şi cursanţi.
Aprobat în şedinţa Biroului Senatului Universităţii Constantin Brâncoveanu din 02 decembrie 2008.
Revizuit şi aprobat în şedinţa Senatului din 1 iulie 2010.
Revizuit şi aprobat în şedinţa Senatului din 15 decembrie 2011.

Preşedintele Senatului

Universităţii „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti
Rector,
Prof. univ. dr. Alexandru Puiu

702

