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REGULAMENT   

PRIVIND ACORDAREA DE BURSE SI ALTE FORME DE 

 SPRIJIN MATERIAL, PRECUM SI ALTE AJUTOARE  SOCIALE  

PENTRU STUDENTII DE LA CURSURILE DE ZI 

 

 Bursele de merit 

Art. 1 În conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu Regulamentul privind 

activitatea profesională a studenţilor, Regulamentul privind activitatea profesională a masteranzilor 

şi cu alte regulamente stabilite de Universitate, studenţii de la cursurile de zi pot beneficia de burse 

de merit, burse de ajutor social şi alte forme de sprijin material. 

Art. 2 Bursele de merit se acordă studenţilor înmatriculați la programele de studii 

universitare de licență în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură, respectiv celor care au obținut 

media peste 9,50 (nouă 50%)  în anul universitar anterior. 

Art. 3 Pot primi burse de merit numai studenţii care şi-au îndeplinit integral activităţile 

prevăzute în planul de învăţământ, în conformitate cu reglementările prezentului regulament.  

Art. 4 Bursele de merit se atribuie o singură dată, la începutul anului universitar. 

 Art. 5 Studenţii care urmează concomitent două specializări (sau două facultăţi) în cadrul 

Universităţii şi îndeplinesc condiţiile de bursă de merit la fiecare dintre ele, pot beneficia de aceasta 

numai de la o singură specializare (facultate). 

Art. 6 Studenții care obțin burse de merit beneficiază de scutire de la plata taxei de 

școlarizare aferente anului universitar în care este aprobată bursa. 

Art. 7 La începutul fiecărui an universitar, decanul facultății aprobă bursele de merit 

acordate studenților înmatriculați la programele de studii universitare de licență, în baza cererilor 

formulate de către beneficiarii acestor burse și a situațiilor centralizatoare înaintate de secretariatul 

general al universității. 

 



2 

 

Bursele de ajutor social 

Art. 8 Bursele de ajutor social  se acordă studenţilor proveniţi din centrele de plasament, 

conform Memoradului încheiat cu Guvernul României, pe baza documentelor justificative 

(adeverinţă, alte acte).  

Art. 9 Documentele justificative anexate în vederea obţinerii bursei de ajutor social 

reprezintă înscrisuri  cu valoare juridică.  

Art. 10 Verificarea autenticităţii declaraţiilor se poate face pe cale legală, la solicitarea 

organelor de control financiar. 

 Art. 11 Studenții ce beneficiază de bursă de ajutor social învață gratuit în cadrul perioadei 

normale de studii aferente programelor universitare de licență. 

Art. 12 La începutul fiecărui an universitar, decanul facultății aprobă bursele de ajutor 

socială acordate studenților înmatriculați la programele de studii universitare de licență, în baza 

documentelor justificative și a situațiilor centralizatoare înaintate de secretariatul general al 

universității. 

 

 

Dispoziţii finale  

Prezentul regulament a fost revizuit, actualizat şi aprobat în şedinţa Senatului Universităţii 

„ARTIFEX” din Bucureşti din data de 6 iunie 2013. 

 Regulamentul intră în vigoare de la data aprobării sale de către Senatul Universităţii 

„ARTIFEX” din Bucureşti.  

 

 

Rector, 

Prof.univ.dr. Mircea Udrescu 

 


