BURSE STUDENTI - semestrul II (2013/2014) – extras din regulament
(se aplică doar studenţilor bugetari)
I - BURSA DE PERFORMANŢĂ, II – BURSA DE MERIT SAU III – BURSA DE
STUDIU
- conditiile de acordare si de revizuire a acestor categorii de burse pot fi consultate in
Regulamentul de burse, publicat pe site-ul universitatii (www.utcluj.ro) la sectiunea:
Alte legaturi utile / Regulamente si proceduri / Regulamente studenti
Va prezentam mai jos categoriile de burse care se pot obtine pe baza venitului mediu
net pe membru de familie, venit stabilit pe baza actelor pe ultimele trei luni anterioare
fiecarui inceput de semestru.

IV - BURSA DE STUDIU 7.00 – 7.99 (se poate acorda în limita fondurilor disponibile!)
- se acordă studenţilor integralişti incepand cu anul II dacă media la sfârşitul anului
precedent este cuprinsă între 7.00 – 7.99 si daca
- venitul mediu net pe membru de familie pe ultimele 3 luni nu depăşeşte 50% din
salariul mediu net pe economie, adică dacă nu depăşeşte aprox. 813,50 lei
- se acorda pe baza de cerere tip completata si acte doveditoare
V - BURSA SOCIALĂ
- se acordă (pe bază de cerere şi acte doveditoare) studenţilor la buget de la toate
formele (licenta sau master) chiar daca beneficiaza de bursa de performanta dar care
nu beneficiaza de bursa de studiu sau merit şi îndeplinesc una din condiţiile:
a) sunt integralişti la sfârşitul anului precedent şi venitul net mediu pe ultimele trei luni,
pe membru de familie nu depăşeşte salariul minim (net) pe economie, adică nu
depaseste aprox. 636,00 lei
b) sunt orfani de ambii părinţi sau provin din case de copii (sau plasament familial) sau
sunt grav bolnavi (TBC, boli maligne, glaucom, diabet, boli psihice dispensarizate,
insuficienţă renală cronică, astm bronşic, cardiopatie congenitală, hepatită cronică
agresivă, epilepsie, miopie forte, boli imunologice, SIDA - infestare cu HIV sau care
sufera de sindromuri de malabsorbtie grave)
VI - AJUTOR SOCIAL OCAZIONAL
- se acorda o singură dată pe parcursul unui semestru
- se acordă (pe bază de cerere şi acte doveditoare) studenţilor (chiar dacă
beneficiază şi de alte forme de bursă sau chiar daca nu sunt integralisti) orfani de ambii
parinti, proveniti din case de copii sau centre de plasament si celor al căror venit net
mediu pe ultimele trei luni, pe membru de familie nu depăşeşte 75% din salariul minim
(net) pe economie, adică nu depaseste aprox. 477,00 lei.

ACTE NECESARE

• pentru categoriile IV, V si VI ) :
-

-

-

-

cerere completată (formular tip) la secretariatul facultăţii de catre solicitant
(formularul este prezentat mai jos, a se lista fata-verso)
adeverinţe de venit net (si NU salar net) pentru salariatii familiei şi/sau
cupoane de pensie ale pensionarilor din famile pentru lunile menţionate (unde
este cazul, cupoane de pensie alimentară sau pensie de urmas pe lunile
respective)
adeverinţe ale fraţilor minori sau majori şcolarizaţi la instituţii de învăţământ
declaraţii notariale ale fiecărui membru major al familiei (inclusiv a
studentului) despre obţinerea de venituri suplimentare, cu menţionarea
expresă a fiecarui tip de venit solicitat in formularul de bursa (la obtinerea
declaratiilor notariale sugeram sa se faca apel la ordinul 46/2011, cap.4)
adeverinţa pentru soţ/soţie în cazul studenţilor căsătoriţi ai căror soţ/soţie sunt
studenţi la curs de zi la instituţii de stat (studenţii incadraţi în această
categorie vor da şi o declaraţie pe proprie răspundere că nu sunt susţinuţi
financiar de către părinţi)
certificat medical eliberat de medicul de familie (vizat de Spitalul/Cabinetul
Studenţesc Cluj-Napoca în cazul studenţilor bolnavi)

OBSERVAŢII !!:
1. Bursele de merit, studiu si sociale se revizuiesc la inceputul semestrului II (in functie
de rezultatele obtinute la invatatura sau de venitul pe membru de familie).
2. Mediile minime specificate la categoriile burselor de studiu (8 respectiv 7) nu
garanteaza obtinerea bursei, aceasta fiind conditionata de marimea fondurilor si de
cuantumul bursei stabilite de conducerea universitatii.
3. Dobândirea de bursă în semestrul II de către studenţii care NU au fost bursieri în
semestrul I sau îmbunătăţirea bursei faţă de semestrul I se face numai cu condiţia
de a fi integralişti dupa sesiunea de iarna (fara restante din anii anteriori) şi de a
obţine medie corespunzătoare.
4. Studentii anului I care au obtinut distinctii (premii sau mentiuni) la olimpiadele
scolare internationale in unul din ultimii 2 ani de liceu si au fost admisi fara concurs
de admitere pot primi bursa de merit in semestrul 1 al anului I (incepand cu
semestrul 2 se vor supune regulamentului general studentesc de burse).
5. Listele finale cu bursierii se vor afisa pe site-ul facultatii.
TERMEN DE DEPUNERE ACTE: 10 MARTIE 2014, ORA 1400

