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CAPITOLUL I. PREVEDERI GENERALE
Art. 1. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babes” din Timişoara acordă, potrivit legii, burse
studenţilor înmatriculaţi la programe de studii universitare de licenţă şi master, cu frecvenţă, fără taxă de
studii, în baza contractului instituţional pentru fondul de burse.
Art. 2. (1) Bursele, indiferent de categorie, se acordă pe toată durata anului universitar (12 luni).
(2) Studenţilor înmatriculaţi în ultimul an de studiu al ciclurilor de studii de licenţă sau de master care
beneficiază de orice tip de bursă în ultimul semestru de studii al respectivului ciclu, li se va/vor acorda
acelaşi tip de bursă/burse până la susţinerea examenului de finalizare a studiilor.
Art. 3. Studenţii pot beneficia de orice tip de bursă pentru un singur program de licenţă și pentru un singur
program de master.
Art. 4. (1) Un student nu poate primi două tipuri de burse simultan din aceeaşi categorie, dar are dreptul să
opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o perioadă mai îndelungată de timp.
(2) Prin excepţie de la alin. (1), studenţii care beneficiază de bursă socială pot primi şi orice alt tip de bursă,
dacă îndeplinesc criteriile prevăzute în prezentul regulament pentru tipul de bursă respectiv și în funcție de
posibilitățile financiare ale universității.
Art. 5. Nu pot constitui criterii de acordare a oricărui tip de burse provenite din fonduri de la bugetul de
stat: vârsta, sexul, religia, rasa, naţionalitatea, cetățenia, orientarea sexuală, apartenenţa politică a
candidatului sau a familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii legal constituite ori cu activitate conformă cu
legislaţia europeană în vigoare, numărul de ani petrecuţi în alte instituţii de învăţământ, studiile efectuate în
străinătate, precum şi accesul la burse din alte surse.
Art. 6. Din fondul de burse de la bugetul statului, Universitatea acordă, în condițiile legii, studenţilor
bugetati, cu frecventă, următoarele tipuri de burse:
I. Burse speciale
II. Burse pentru stimularea performanței academice
II. 1. Burse de performanță
II. 2. Burse de merit
III. Bursele pentru susţinerea financiară a studenţilor cu venituri reduse
III. 1. Burse sociale
III. 2. Burse pentru ajutor social ocazional
Art. 7. (1) Studenţii care urmează concomitent două facultăți în instituții de învățamânt superior de stat,
pot beneficia de burse de la bugetul de stat numai de la una dintre institutii, cu condiția ca numărul total al
semestrelor în care beneficiază de bursa să nu depășească numărul semestrelor prevăzute ca durată de
școlarizare la facultatea (specializarea) de la care urmează să beneficieze de bursă.
(2) Verificarea exactităţii situaţiei studentului pentru incadrarea in prevederile art. 7 (1) se face pe baza
cererii, sub semnatura proprie a studentului si a documentelor doveditoare.
Art. 8. Fondul de burse alocat de la bugetul statului se repartizeaza de la nivelul Universităţii, la facultăţi,
proporţional cu numărul total al studenţilor înmatriculaţi la programe de studii universitare cu frecvenţă,
fără taxă de studii, ciclurile de studii licenţă şi master.
Art. 9. Alocarea burselor se face anual, pe an universitar, sub formă de alocaţie lunară.
Art. 10. (1) La nivelul facultăţilor, după alocarea burselor speciale, fondul de burse rămas se distribuie
astfel:
- 30% - burse sociale (bursele sociale nu se distribuie pe programe de studiu).
- 70% - burse de stimulare a performanței academice - se distribuie proporţional cu numărul de
studenţi pe fiecare an de studiu şi în cadrul anului de studiu proporţional cu numărul de studenţi
înmatriculaţi la cursurile de zi pe locuri bugetate pe fiecare program de studiu.
(2) În cazul în care fondul pentru acordarea burselor sociale nu este utilizat în întregime, acesta se
redistribuie pentru acordarea burselor de stimulare a performanței academice .
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(3) În cazul în care fondul de burse de stimulare a performanţei academice din cadrul unui an de studiu nu a
fost utilizat în întregime, acesta se redistribuie următorilor ani de studiu (din cadrul aceleaşi facultăţi), tot
pentru acordarea burselor de stimulare a performanţei academice.
Art. 11. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babes” din Timişoara acordă burse din venituri
proprii extrabugetare, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
CAPITOLUL II. METODOLOGIA SI CRITERIILE DE ACORDARE A BURSELOR
I. BURSE SPECIALE

Art. 12. Bursele speciale se acordă studenţilor care se încadrează în cel puţin unul din următoarele cazuri:
au obţinut performanţe (locul I, II, III) profesionale, cultural-artistice sau sportive, deosebite, la nivel
naţional si internaţional.
Art. 13. Dosarele prin care se solicita acordarea bursei speciale vor cuprinde urmatoarele acte doveditoare:
1) Cerere
2) Copie C.I.
3) Diplome, în original, privind certificarea performanței obținute,
II. BURSE PENTRU STIMULAREA PERFORMANȚEI ACADEMICE

Art. 14. Bursele pentru stimularea performanței academice, acordate din fonduri de la bugetul de stat, sunt:
a) Burse de performanță
b) Burse de merit
II. 1. Burse de performanță
Art. 15. Bursele de performanță se acorda începând cu anul al doilea de studii, studenţilor integraliști, de
la ciclul de studii de licenţă (anii II – VI), respectiv ciclul de master (anul II), pentru o perioadă de un an
calendaristic, dar nu mai mult de finalizarea studiilor.
Art. 16. Pot beneficia de burse de performanță studenții înmatriculați la programe de studii cu frecvență,
fără taxă de studiu, care au efectuat integral activităţile didactice din planul de invăţământ, obținând toate
creditele prevăzute prin planul de învățământ și care se încadrează în cel puțin unul din următoarele cazuri:
a) au obținut media generală 10.00 în ultimele 2 semestre
b) au calitatea de prim autor în articole publicate în anul precedent, în reviste cu profil medicofarmaceutic, cotate ISI, cu factor de impact mai mare de 1,5, cu menționarea obligatorie a afilierii la
Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara;
c) este titular de brevet de invenţie înregistrat legal în domeniul medico-farmaceutic.
Art. 17. Dosarele prin care se solicită acordarea bursei de performanță vor cuprinde următoarele acte
doveditoare:
1) Cerere
2) Copie C.I.
3) Dovada publicație/brevet pentru prevederile art. 16, pct. b și c.
II. 2. Burse de merit
Art. 18. Bursele de merit, se atribuie pe durata unui an universitar, conform legislaţiei în vigoare, în
funcție de rezultatele obţinute la învățătură.
(1) Bursele de merit se acordă studenţilor integralişti, de la ciclul de licenţă anul I -VI si master, în
ordinea descrescătoare a mediilor anului universitar anterior, care au efectuat integral activităţile
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universitare, în conformitate cu planurile de învăţământ. Studenţii anului I vor beneficia de bursa de merit
pe baza mediei de admitere (din anul respectiv). Dacă în cadrul anului I de studiu există un grup de studenţi
cu aceeaşi medie, iar fondul de burse în care aceştia ar trebui să se încadreze nu este suficient, departajarea
se face conform criteriilor de departajare prevăzute de Regulamentul concursului de admitere.
Art. 19.
(2) Bursa de merit se acorda în limita fondurilor alocate, media minimă de la care se poate acorda bursa de
merit fiind 8,50 (opt si cincizeci % ). Dacă in cadrul unui an de studiu (anii II-VI) există un grup de studenţi
cu aceeaşi medie, iar fondul de burse în care aceştia ar trebui să se încadreze nu este suficient, se
procedează după cum urmează:
(a) se stabileşte, conform fondului de burse, care este numărul maxim de burse din categoria
respectivă ce mai poate fi acordat pentru anul de studiu în cauză;
(b) se stabilesc studenţii care vor beneficia de bursă din grupul de studenţi cu aceeaşi medie după
următoarele criterii:
(b1) nota de la disciplina cu cele mai multe credite din anul universitar precedent;
(b2) dacă egalitatea persistă se va lua în considerare următoarea disciplină cotată cu cele mai multe
credite. Acest criteriu se va aplica pană la departajare. În cazul în care există mai multe discipline cu acelaşi
număr de credite, se vor lua în considerare toate aceste discipline.
(b3) dacă egalitatea persistă se va lua în considerare media aritmetică a tuturor mediilor ponderate
din anii anteriori(inclusiv admitere).
III. BURSELE PENTRU SUSŢINEREA FINANCIARĂ A STUDENŢILOR CU VENITURI REDUSE

Art. 20. (1) Bursele pentru susţinerea financiară a studenţilor cu venituri reduse sunt: burse sociale şi burse
sociale ocazionale. Acestea sunt acordate din fonduri de la bugetul de stat, pe bază de cerere, în funcţie de
situaţia socio-economică a familiei studentului, a criteriilor generale stabilite prin Ordinul Ministerului
Educației Naționale nr. 3392/2017 cu modificările/completările ulterioare şi a criteriilor specifice, elaborate
conform prezentului regulament.
(2) Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara poate participa, în limita
fondurilor din venituri proprii disponibile, la acordarea de burse de ajutor social ocazionale, respectiv de
acordare de burse pentru stimularea performanței academice, beneficiarilor de burse sociale, în condiţiile
stipulate de lege și prezentul regulament.
III. 1. Burse sociale
Art. 21. (1) Bursele sociale se acorda, la cerere, în funcţie de situaţia materială a studentului, fără criterii
academice, cu excepţia celui de promovabilitate, în limita bugetului acordat.
Art. 22. Bursele sociale se acordă pe durata studiilor, până la împlinirea vârstei de 35 de ani.
Art. 23. În cazul burselor sociale, cuantumul se stabileşte pornind de la cuantumul minim propus anual de
către Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS), ţinând cont de faptul că
acestea trebuie să acopere cheltuielile minime de masă şi cazare.
Art. 24. Atribuirea burselor sociale se face, în limita bugetului alocat, în ordine crescătoare a venitului
mediu net pe membru de familie, limita maximă a venitului fiind salariul de bază minim net pe
economie, în vigoare la data depunerii cererii, comunicat de Serviciul financiar-contabil al universității.
Art. 25. Atribuirea burselor sociale către beneficiarii acestora se va face în următoarea ordine:
a) Studenţii orfani de unul sau ambii părinţi, respectiv pentru cei care s-a dispus ca măsură de protecţie
plasamentul si care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale.
b) Studenţii bolnavi TBC care se află in evidenţa unităţilor medicale, cei care suferă de diabet, boli
maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie,
cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări
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din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică, cei infestaţi
cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă, reumatism
articular şi cu orice alte boli cronice pe care Senatul universităţii le poate lua în considerare. În cazuri
excepţionale în care un student se îmbolnăveşte pe parcursul anului universitar, devenind eligibil pentru
acordarea bursei sociale pe motive medicale (avizul Comisiei Medicale a UMFVBT), acesta va putea
beneficia de bursă socială, de la data aprobării cererii de către Consiliul de Administraţie al
universităţii, din venituri proprii disponibile ale universităţii.
b*) Dosarele medicale se analizează de către Comisia Medicală a UMFVBT. Comisia Medicală a
UMFVBT este desemnată de Senatul UMFVBT. Comisia Medicală a UMFVBT are în componenţă un
preşedinte, 6 membrii aparţinând următoarelor specialităţi: medicină internă, chirurgie, boli infecţioase,
neurologie/psihiatrie, pneumoftiziologie, reumatologie/recuperare medicală şi un consilier juridic. Comisia
medicală a UMFVBT se întruneşte în perioada desemnată pentru analiza dosarelor pentru bursa socială pe
motive medicle. Comisia Medicală a UMFVBT analizează documentaţia şi poate solicita date medicale
suplimentare. În cazul în care afecţiunile prezentate întrunesc criteriile de eligibilitate conform Ordinul
Ministerului Educației Naționale nr. 3392/2017 cu modificările/completările ulterioare, comisia elibereză
un referat medical prin care se confirmă dreptul de a beneficia de bursa socială.
c) Studenţii a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea anului universitar un venit lunar
net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie.
Art. 26. (1) Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului se realizează, până la
împlinirea vârstei de 26 de ani, luând în calcul veniturile părinţilor şi ale copiilor aflaţi în grija lor,
respectiv al membrilor familiei aflate în grija studentului soţie, copii dacă este cazul, luând în calcul:
a) veniturile salariale şi asimilate acestora, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare;
b) pensiile, inclusiv cele pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de război, sumele fixe pentru
îngrijirea pensionarilor care au fost încadraţi în gradul I de invaliditate, precum şi pensiile, indiferent
dacă sunt de la bugetul de stat sau fondurile de pensii facultative şi indiferent de tipul acestora, în
conformitate cu Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
c) venituri obţinute din activităţi agricole conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare;
d) alocaţiile de stat pentru copii, în conformitate cu Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
e) alocaţii de plasament în conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
f) venituri obţinute din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie sau indemnizaţia pentru incapacitatea
temporară de muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
g) ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, acordate din bugetul de stat,
bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale şi din alte fonduri
publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum şi cele de aceeaşi natură primite de la
alte persoane, cu excepţia indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, inclusiv
indemnizaţiile pentru: risc maternal, maternitate, creşterea copilului şi îngrijirea copilului bolnav;
h) veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor prin centrele de colectare, în
vederea dezmembrării, care fac obiectul programelor naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte
fonduri publice;
i) drepturile în bani şi în natură primite de militarii în termen, militarii cu termen redus, studenţii şi elevii
unităţilor de învăţământ din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională şi
persoanele civile, precum şi cele ale gradaţilor şi soldaţilor concentraţi sau mobilizaţi;
j) orice venituri realizate din activităţile economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile
individuale şi întreprinderile familiale, în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008
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privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile
individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;
k) orice venituri realizate din meserii liberale şi din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală;
l) dividendele realizate în ultimele 12 luni calendaristice. Media lunară se realizează prin raportarea
acestora la 12.
(2) Pentru studenţii cu vârsta între 26 şi 35 de ani, venitul lunar mediu net al acestuia se va calcula ţinând
cont doar de veniturile personale ale acestuia şi al persoanelor pe care le are în grijă, precum copii, soţie
etc., în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(3) Venitul lunar net mediu, calculat ca medie a veniturilor lunare nete pentru cele trei luni luate în
considerare, pe membru de familie, al familiilor constituite din studenţi se calculează astfel:
a) pentru familiile de studenţi în care niciunul dintre soţi nu are venituri, venitul lunar net mediu se
calculează ca medie a veniturilor lunare medii ale celor două familii din care provin cei doi studenti;
b) pentru familiile de studenţi în care unul dintre soţi are venituri, iar celălalt nu, venitul lunar mediu
se calculează ca medie între venitul net al membrului familiei care realizează venituri şi venitul mediu net
al familiei din care provine membrul familiei care nu realizează venituri;
c) pentru familiile de studenţi în care ambii soţi au venituri, venitul lunar net mediu se calculează ca
medie între veniturile celor doi soţi.
Art. 27. Dosarele prin care se solicita acordarea bursei sociale vor cuprinde următoarele acte doveditoare:
A. Studenţii orfani de unul sau ambii părinţi, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de
protecţie plasamentul si care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei
sociale.
4) Cerere tip, conform anexei nr. 1
5) Copie C.I.
6) Copii după certificatul/certificatele de deces ale părintelui/părinţilor sau documentul din care
să rezulte că pentru student s-a dispus măsură de protecție plasamentul
7) Declaraţia pe propria răspundere a studentului/ a părintelui (unde este cazul) că nu realizează
venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale, însoțită de documentele care atestă
acest lucru (art.24.).
B. Pentru studenţii care solicită burse pe motive medicale:
1) Cerere
2) Copie C.I.
3) Referat medical recent ( nu mai vechi de 6 luni) de la medicul curant de specialitate ( medic
care a promovat examenul de specialitate în domeniul diagnosticului) în funcţie de
diagnostic, în care să se prezinte evoluţia şi tabloul clinic al problemei medicale de care
suferă studentul ( aspecte medicale care să se încadreze în prevederile legale OMEN nr.3392
din 2017) în original. În referatul medical prezentat de student se va menţiona, în mod
obligatoriu, încadrarea diagnosticului în categoriile de boli specificate în prevederile legale
OMEN nr.3392 din 2017.
4) Documente medicale relevante pentru diagnosticul afecţiunilor pentru care se solicită bursa
socială ( bilete de externare, investigaţii medicale, certificat de handicap, etc..) în copie.
5) Referat medical al Comisiei Medicale a UMFVBT prin care se confirmă dreptul studentului
de a beneficia de bursă socială.
C. Pentru studenţii cu venituri lunare nete medii pe membru de familie mai mici decât salariul de
bază minim net pe economie:
1. Cerere tip, conform anexei nr. 1
2. Copie C.I.
3. Copie dupa certificatul de căsătorie, dacă este cazul
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4. Înscrisuri care să demonstreze veniturile studentului, respectiv ale familiei sale . În cazul în
care niciunul dintre părinţi nu obţine venituri, aceştia depun o declaraţie pe propria
răspundere în acest sens, însoţită de documentele care atestă acest lucru ( art.24.).
- Adeverinţă de la locul de munca (venituri salariale)
- Documente justificative (de la Primarie) privind veniturile obţinute din exploatarea
proprietăţilor familiei (terenuri agricole, păduri, chirii etc.)
- Documente justificative (de la Administratia Financiară) privind veniturile nete obţinute din
orice sursă
- Copii dupa documentele de identitate ale celorlalţi membrii ai familiei, aflaţi in intreţinere
legală si adeverinţe, pentru fiecare dintre aceştia, prin care se atestă calitatea de intreţinuţi
(ex. elevi, studenţi până la vârsta de 26 ani, descendenţi cu dizabilităţi), cu mențiunea:
bursier-cuantum bursă sau, după caz, nu primește bursă
- Declarație notarială a studentului că venitul net/membru de familie, obținut atât în țară, cât
și în străinătate, declarat în Cererea-tip, nu depășește valoarea salariului minim net pe
economie în vigoare la data depunerii dosarului, precum și că nu realizează alte venituri
- Alte documente justificative privind veniturile, după caz: hotărâre judecătorească de divorț
(copie), certificat de deces (copie), talon de pensie (copie), talon de pensie de urmaș (copie),
talon alocație frați (copie) etc.
- Dovada solicitării unei forme de ajutor social din partea Primăriei, în cazul
dosarelor/cererilor de acordare a bursei de ajutor social cu venit net/membru de familie
declarat 0 lei.
- Raportul de anchetă socială, în cazul în care părinţii studentului lucrează sau domiciliază în
străinătate
Art. 28. Dosarele prin care se solicita acordarea burselor sociale se depun, anual, la secretariatele
facultăţilor, în termenul stabilit de conducerea universităţii, adus la cunoştinţa studenţilor prin afişare la
avizierul facultăţilor si prin publicare pe site-ul universităţii, cu minimum 15 zile lucrătoare înainte de data
stabilita pentru depunerea acestora.
(2) În caz de egalitate al venitului mediu per membru de familie, departajarea se va face în funcție de
numărul de membri ai familiei.
III. 2. Burse pentru ajutor social ocazional
Art. 29. (1) Studenţii pot beneficia ocazional, la cerere, pe baza documentelor justificative, şi de
următoarele burse de tip ajutor social, indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă categorie de bursă:
a) bursa pentru ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte, care se poate acorda studenţilor
cu unul sau ambii părinţi decedaţi, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie plasamentul,
studenţilor defavorizaţi din punct de vedere socioeconomic, a căror familie nu a realizat în cele 3 luni
dinaintea depunerii cererii pentru acordarea acestui tip de bursă, un venit lunar net mediu pe membru de
familie mai mare decât salariul minim net la nivel naţional. Această categorie de bursă se poate acorda
aceluiaşi student de două ori în cursul unui an universitar, pentru perioade de timp diferite, supuse analizei
financiare;
b) bursa pentru ajutor social ocazional de maternitate, care se acordă studentei sau studentului a cărui soţie
nu realizează deloc venituri sau venituri mai mari decât salariul de bază minim net la nivel naţional şi
constă într-o bursă pentru naştere şi lăuzie şi o bursă pentru procurarea îmbrăcămintei copilului nou-născut,
care se acordă o singură dată în cursul anului universitar pentru fiecare copil născut;
c) bursa pentru ajutor social ocazional în caz de deces se poate acorda pentru decesul unui membru al
familiei studentului (ei). Prin membru de familie se înţelege soţ, soţie, copil. În cazul decesului
studentului(ei) necăsătorit(ă), căsătorit(ă) cu soţie/soţ care nu realizează venituri, bursa se acordă rudelor de
gradul I/ succesorului legal, o singură dată în cursul anului universitar.
8

(2) Cuantumul acestor burse este stabilit de senatul universităţii, la propunerea Consiliului de
administraţie, dar trebuie să fie cel puţin egal cu cuantumul lunar al bursei sociale.
Art. 30. Dosarele prin care se solicită acordarea burselor de tip ajutor social ocazionale se depun, la cerere,
la secretariatele facultăţilor.
CAPITOLUL III. CUANTUMUL BURSELOR
Art. 31. Cuantumul burselor acordat studentilor este urmatorul:
 Bursa specială
 Bursa de performantă :
 Bursa de merit:
 Bursa socială
 Bursă pentru ajutor social ocazională

800 lei
800 lei
750 lei
700 lei
700 lei

CAPITOLUL IV. BURSELE PENTRU ETNICI ROMÂNI BURSIERI AI STATULUI ROMÂN
Art. 32. (1) Studenţii din toate ciclurile de învăţământ din Republica Moldova şi din Ucraina, studenţii de
origine etnică română din afara graniţelor ţării, cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, cetăţenii străini,
bursieri ai statului român, care studiază la UMFVBT, beneficiază de o bursă în cuantumul şi condiţiile
prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.844/2008.
(2) Aceste burse se suspendă, în cazul repetenţiei, pentru anul de învăţământ repetat, urmând ca acestea să
poată fi redobândite, în anul de învăţământ următor, după promovarea anului repetat, cu condiţia ca
numărul anilor de bursă să nu depăşească durata ciclului academic. Pe perioada suspendării bursei studenţii
care repetă anul vor suporta cheltuielile de şcolarizare. Studenţii care beneficiază de sistemului creditelor
universitare transferabile sau sunt înmatriculaţi în anul următor, având aprobarea de a susţine examene din
anii anteriori, beneficiază de bursă, dar nu mai mult de durata academică a studiilor.
(3) Bursa prevăzută la alin.(1) se acordă pe parcursul anului academic, inclusive în vacanţele de iarnă şi de
primăvară şi nu se acordă pe perioada vacanţei de vară.
CAPITOLUL V. BURSELE ACORDATE DIN VENITURI PROPRII EXTRABUGETARE
Art. 33. (1) În vederea susţinerii accesului la educaţie, se poate acorda Bursa de Studiu UMFVBT pentru
studenţii orfani români, până la împlinirea vârstei de 26 de ani.
(2) Bursa de Studiu se acordă, în baza cererii depuse la secretariatele facultăţilor, conform art.5., alin.(4)
din Regulamentul privind cuantumul taxelor de şcolarizare şi alte taxe în cadrul UMFVBT.
(3) Valoarea Bursei de Studiu poate fi:
(a) egală cu 75% din taxa de şcolarizare aferentă unui an universitar în cazul orfanilor de ambii părinţi;
(b) egală cu 50% din taxa de şcolarizare aferentă unui an universitar în cazul orfanilor de un părinte.
(4) Bursa de Studiu se acordă o singură dată într-un an universitar şi se compensează la data acordării cu
taxa de studiu datorată de către beneficiarul bursei.
Art. 34. (1) Studenţii străini(UE şi non UE), înmatriculţi la programele de studii universitare de licenţă, cu
predare în limba română, engleză şi franceză, care nu intră în procesul de reclasificare, pot primi burse de
merit.
(2) Numărul de burse de merit se stabileşte prin calcularea unui procent de 5% din numărul total de studenţi
străini/program de studiu/an de studiu.
(3) Bursa de merit se acordă studenţilor de la art.34. alin.(1), integralişti, în limita fondului alocat, media
minimă de la care se poate acorda bursa de merit fiind 8,50 (opt si cincizeci % ). Dacă în cadrul unui an de
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studiu (anii II-VI) există un grup de studenţi cu aceeaşi medie, iar fondul de burse în care aceştia ar trebui
să se încadreze nu este suficient, se procedează după cum urmează:
(a) se stabileşte, conform fondului de burse, care este numărul maxim de burse din categoria
respectivă ce mai poate fi acordat pentru anul de studiu în cauză;
(b) se stabilesc studenţii care vor beneficia de bursă din grupul de studenţi cu aceeaşi medie după
următoarele criterii:
(b1) nota de la disciplina cu cele mai multe credite din anul universitar precedent;
(b2) dacă egalitatea persistă se va lua în considerare următoarea disciplină cotată cu cele mai multe
credite. Acest criteriu se va aplica pană la departajare. În cazul în care există mai multe discipline cu acelaşi
număr de credite, se vor lua în considerare toate aceste discipline.
(b3) dacă egalitatea persistă se va lua în considerare media aritmetică a tuturor mediilor ponderate
din anii anteriori(inclusiv admitere).
(4) Studenţii anului I, din categoria prevăzută la art.34. alin.(1), vor beneficia de bursa de merit, în limita
fondului alocat, pe baza mediei/punctaj final de admitere (din anul respectiv). Dacă în cadrul anului I de
studiu există un grup de studenţi cu aceeaşi medie, iar fondul de burse în care aceştia ar trebui să se
încadreze nu este suficient, departajarea se face conform criteriilor de departajare prevăzute de
Regulamentul concursului de admitere.
(5) Cuantumul bursei de merit este acelaşi cu cel prevăzut la art. 31.
(6) Perioada de acordare a bursele de merit este cea prevăzută la art.2.
CAPITOLUL VI. DISPOZIŢII FINALE
Art. 35. Informaţiile privind modalitatea de accesare şi acordare a burselor, se fac publice prin afişarea pe
pagina web şi la sediul universităţii, la începutul anului universitar, precum şi în "Ghidul studentului", după
caz.
Art. 36. Dosarele prin care se solicita acordarea burselor se depun, anual, la secretariatele facultăţilor, în
termenul stabilit de conducerea universităţii, adus la cunoştinţa studenţilor prin afişare la avizierul
facultăţilor şi prin publicare pe site-ul universităţii, cu minimum 15 zile lucrătoare înainte de data stabilită
pentru depunerea acestora.
Art. 37. (1) La nivelul universităţii se constituie comisia centrală de atribuire a burselor, cu următoarea
componenţă:
- Președinte: Prorectorul pentru probleme administrativ-sociale
- Membrii:
- Secretar Şef universitate
- Contabil Şef universitate
- Consilier juridic
- Director Social Administrativ
- Reprezentantul studenţilor în Consiliului de Administraţie al universității.
(2) Atribuţiile comisiei centrale sunt următoarele:
a) Actualizează Regulamentul de acordare a burselor;
b) Împarte și transmite fondul de burse pentru fiecare facultate;
c) Avizează Metodologia de repartizare a burselor şi o înaintează, anual, spre aprobare, Consiliului de
administratie al universităţii;
d) Avizează acordarea burselor de ajutor social cu caracter ocazional;
e) Rezolvă contestaţiile.
Art. 38. (1) La fiecare facultate se constituie câte o comisie de atribuire a burselor, cu următoarea
componenţă:
- Președinte: Decanul
- Membrii:
- Secretarul Şef al facultăţii
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- Reprezentant al Serviciului Financiar Contabil
- 2 studenţi reprezentanţi ai organizaţiilor studenţeşti pe facultate, membrii ai Senatului sau Consiliului
Facultăţii, nominalizaţi de preşedinţii organizaţiilor studențești.
(2) Atribuţiile comisiei pe facultate sunt următoarele:
a) Centralizează și analizează dosarele pentru acordarea burselor, depuse la secretariatele facultăților;
b) Împarte fondul de burse atribuit facultății.
c) Semnează și afișează listele cu studenții bursieri, pe categorii de burse. In cazul burselor pentru
susţinerea financiară a studenţilor cu venituri reduse, lista cuprinde toţi studenţii care au solicitat bursă, cu
evidenţierea studenţilor care se califică pentru acordarea burselor sociale.
Art. 39. În cazul în care există suspiciuni de falsificare a documentelor depuse pentru obţinerea unei burse
pentru susţinerea financiară a studenţilor cu venituri reduse, universitatea va sesiza organele de anchetă
competente şi va proceda la sancţionarea studentului, în funcţie de gravitatea faptei.
Art. 40. Studenţii pot contesta, în scris, hotararea Comisiei de burse pe facultate, în termen de 2 zile
lucrătoare de la afişarea listei de bursieri. Contestaţiile se rezolvă de către Comisia de burse a Universităţii
în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la depunerea acestora la Registratura Universităţii(format fizic sau
pe mail: registratura@umft.ro). Decizia comisiei este definitivă şi va fi comunicată, în scris, individual, prin
Registratura Universităţii.
Art. 41. Senatul Universităţii de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara a aprobat prezentul
Regulament modificat în şedinţa din data de 29.06.2022, dată la care intră în vigoare.

RECTOR,
Prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu

PRORECTOR PENTRU PROBLEME
ADMINISTRATIV-SOCIALE,
Prof. univ. dr. Victor Dumitrașcu

Semnătura olografă este aplicată pe varianta originală a documentului care se păstrează în arhiva Senatului universitar. Prezentul act are
aceeași forță juridică ca și documentul original.
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