UNIVERSITATEA SPIRU HARET

REGULAMENT
PRIVIND
ACORDAREA BURSELOR STUDENŢEŞTI DE MERIT

CAPITIOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. În conformitate cu prevederile art.30 din Statutul Fundaţiei România de Mâine,
cu prevederile Cartei Universităţii Spiru Haret şi cu art. 21 lit.k din Regulamentul privind
activitatea profesională a studenţilor, Consiliul Director al Fundaţiei România de Mâine şi
Senatul Universităţii Spiru Haret, acordă burse de merit pentru unii dintre cei mai buni
studenţi de la cursuri cu frecvenţă ai Universităţii Spiru Haret, în vederea stimulării
performanţelor profesionale.
Art.2 (1) Consiliul director al Fundaţiei România de Mâine şi Senatul Universităţii
aprobă anual cuantumul fondului de burse studenţeşti de merit.
(2) Pot beneficia de aceste burse studenţii de la cursurile de învăţământ cu frecvenţă,
care obţin rezultate foarte bune la învăţătură, respectă disciplina universitară, au o comportare
demnă şi civilizată şi se încadrează criteriilor stabilite prin prezentul Regulament.
Art.3. Prin burse studenţeşti de merit se înţelege:
a) recompensa financiară acordată studenţilor de la forma de învăţământ cu frecvenţă,
care obţin rezultate foarte bune în procesul de învăţământ;
b) compensarea penalizărilor de întârziere a plăţii taxelor de şcolarizare, conform
contractelor încheiate;
c) suportarea cheltuielilor ocazionate de participarea la activităţi de cercetare
ştiinţifică, manifestări studenţeşti, cursuri de pregătire şi formare profesională, consiliere şi
orientare în carieră.
CAPITOLUL II
CONDIŢII ŞI REGULI DE OBŢINERE
A BURSELOR STUDENŢEŞTI DE MERIT
Art.4 (1). Pentru obţinerea bursei studenţeşti de merit trebuie îndeplinite următoarele
condiţii:
a) media minimă este 9,50, iar pentru specializările la care nici un student nu
îndeplineşte această condiţie, Rectorul Universităţii poate aproba derogări;
b) notele care însumează media trebuie să fi fost obţinute în cele trei sesiuni ordinare
în care examenele au fost programate, conform planului de învăţământ;

c) nu se iau în considerare notele obţinute la restanţe sau la examene de mărire de notă;
d) promovarea integrală a examenelor din anii anteriori.
(2) Notele de la disciplinele facultative se iau în considerare la media generală anuală.
Art.5. (1) Bursele studenţeşti de merit se repartizează pe facultăţi.
(2) Dacă pe ultimul loc al numărului de burse dintr-o facultate (specializare) se
clasează 2 studenţi cu medii egale, ambii primesc bursa respectivă.
(3) Dacă pe ultimul loc sunt mai mulţi de 2 studenţi, se organizează concurs la
nivelul facultăţii respective.
(4) Tematica de concurs se stabileşte în termen adecvat de către Consiliul
departamentului de studii.
Art.6. Pentru bursele studenţeşti de merit acordate de către alte organisme se menţin
aceleaşi criterii, dacă cei care le acordă nu precizează expres alte condiţii.
Art.7. Propunerile de acordare a burselor studenţeşti de merit se fac de către facultăţi,
prin departamentele de profil.
Art.8. Senatul Universităţii Spiru Haret va analiza, anual, situaţia burselor studenţeşti de
merit acordate, în baza informării prezentate de către Comisia pentru problemele studenţeşti.
CAPITOLUL III
DISPOZIŢII FINALE
Art.9. Secretariatele facultăţilor vor întocmi, anual, documente de evidenţă a
studenţilor care beneficiază de burse studenţeşti de merit.
Art.10. Regulamentul pentru acordarea burselor studenţeşti de merit, a fost aprobat în
şedinţa Consiliului director al Fundaţiei România de Mâine la data de 24 ianuarie 2002,
completat şi modificat ulterior, aprobat în şedinţele de Senat din 15 martie 2007, 27 iunie
2008 şi 13 februarie 2013.
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