UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

REGULAMENT DE BURSE

- revizuit 2021 -

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

REGULAMENT
privind acordarea de burse pentru studenţi
Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova, acordă, potrivit legii, burse din
fondul de burse alocat de la bugetul statului şi din veniturile proprii extrabugetare.

PREVEDERI GENERALE
Art.1. Din fondul de burse alocat de la bugetul statului, Universitatea de Medicină şi Farmacie din
Craiova acordă, în condiţiile legii, următoarele categorii de burse:
-

burse de performanţă;
burse de merit;
burse de ajutor social.

Art.2. Bursele de performanţă şi bursele de merit se acordă studenţilor din Universitatea de Medicină
şi Farmacie din Craiova, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură. Bursele de ajutor social se
acordă la cerere, în funcţie de situaţia materială a familiei studentului. Studenţii primesc burse în raport
cu fondul de burse alocat de la bugetul statului şi cuantumul bursei.
Art.3. Din veniturile proprii extrabugetare, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova acordă
burse speciale, în conformitate cu hotărârea Senatului U.M.F. Atribuirea acestora se face pe bază de
concurs.
Art.4. Studenţii pot beneficia de burse pe bază de contract încheiat cu agenţii economici ori cu
persoane juridice sau fizice, precum şi de credite pentru studii acordate de bănci în condiţiile legii.
Art.5. Criteriile specifice de acordare a burselor de performanţă, de merit şi de ajutor social se
stabilesc anual în Senatul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova.
Senatul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova poate elabora criterii specifice
diferenţiate pentru acordarea burselor, în funcţie de activitatea profesională.
Art.6. Cuantumurile burselor sunt stabilite de către Senatul U.M.F., în funcţie de alocaţiile bugetare cu
destinaţie specială pentru burse.
Art.7. Beneficiarii burselor provenite din fondul de burse alocat de la bugetul statului sunt:
a) studenţii admişi pe locuri bugetate;
b) pentru studenţii şi cursanţii cetăţeni străini, bursieri ai statului român, bursele se acordă
dintr-un Fond Special, destinat acestui scop, alocat de Ministerul Educţiei Naţionale.
c) un student poate beneficia într-un an de studii de o singură categorie de bursă, cu excepţia
burselor ocazionale (pentru îmbrăcăminte, maternitate sau în caz de deces).
Nu pot constitui criterii de acordare a burselor provenite de la bugetul de stat: vârsta, sexul,
religia, apartenenţa politică a candidatului sau a familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii legal

constituite ori cu o activitate conformă legislaţiei române, studiile efectuate în străinătate, precum şi
accesul la burse din alte surse.
Art.8. Fondurile de burse sunt repartizate la nivelul facultăţilor, anilor de studii, proporţional cu
numărul studenţilor înmatriculaţi. Bursele indiferent de categorie se acordă pe toată durata anului
universitar. Studenții înmatriculați în ultimul an de studiu al ciclurilor de licență sau master care
beneficiază de orice tip de bursă în ultimul an, li se va acorda același tip de bursă până la susținerea
examenului de finalizare a studiilor.
Art.9. Verificarea exactităţii situaţiei studentului pentru încadrarea în prevederile de acordare a
burselor sociale se face pe baza Fişei de înscriere, sub semnătura proprie a studentului.
Art.10. Pot beneficia de bursă numai studenţii români care ocupă un loc bugetat. Studenţii care ocupă
concomitent locuri bugetate la două facultăţi / programe de studii diferite, pot primi bursă de la facultatea
/ programul de studii unde se află diploma de bacalaureat în original.
Numărul total al anilor în care un student beneficiază de bursă, nu poate depăşi numărul anilor
de studiu prevăzut ca durată de şcolarizare la programul de studii de la care urmează să beneficieze de
bursă.
Art.11. Studenţii reînmatriculaţi pot beneficia de burse de la bugetul de stat, cu condiţia ca numărul
anilor în care au beneficiat de bursă să nu depăşească numărul anilor de studiu prevăzut ca durată de
şcolarizare la programul de studii de la care urmează să beneficieze de bursă.
Art.12. Media de bursă, exceptând anul I la care se aplica prevederile Cap. II, art 3, reprezintă media
aritmetică a notelor obţinute la examenele / verificările programate în anul de studii anterior. În situația
în care se ajunge la departajare, se va ține cont de media ponderată cu numărul aferent de credite a
notelor din anul anterior.
Pentru studenții anului I departajarea se va realiza pe baza notelor de la examenul de
bacalaureat.

Cuantumul, condiţiile de şcolaritate, condiţiile de venituri şi
metodologia de acordare a burselor
I. BURSA DE PERFORMANŢĂ
Art.1. Bursa de performanţă se poate acorda studenţilor din Universitatea de Medicină şi Farmacie din
Craiova, începând cu anul II de studiu.
Art.2. Bursa de performanţă se atribuie pentru un an - începând cu data atribuirii.
Art.3. Cuantumul bursei de performanţă se stabileşte de către Senatul U.M.F. din Craiova.
Art.4. Media pentru obţinerea bursei de performanţă va fi 10, calculată în funcţie de rezultatele
obţinute în anul anterior şi de fondul de burse. În cadrul acestei medii se va ţine cont de nota de la o
singură disciplină facultativă.
Art.5. Bursele de performanţă se atribuie studenţilor pe durata anului universitar (cursuri, sesiuni de
examene, examen de finalizare a studiilor) în conformitate cu planul de învăţământ.

II. BURSA DE MERIT
Art. 1. Bursa de merit se poate acorda studenţilor de la învăţământul universitar, începând cu anul I
de studiu.
Art. 2. a) Media minimă pentru obţinerea bursei de merit va fi stabilită de Consiliul de Administraţie
în funcţie de rezultatele obţinute în anul anterior şi de fondul de burse, dar nu poate fi mai mică de
8,50. În calculul mediei de bursă se va ţine cont de nota de la o singură disciplină facultativă.
b) Acordarea bursei de merit începând cu anul II de studiu se face în ordinea descrescătoare a
mediilor din anul anterior, iar în caz de medii egale, departajarea se face după media ponderată a
creditelor.
Art. 3. Criteriul de distribuire a bursei de merit pentru anul I, este media obţinută la concursul de
admitere, prin hotărâre de Consiliu de Administrație, iar în caz de medii egale, departajare se va face
după media obținută la examenul de Bacalaureat.
Art. 4. a) În cazul în care pe baza mediei minime stabilite, la anumite facultăţi, ani de studii, fondul
de burse de merit nu poate fi utilizat integral, partea neutilizată se redistribuie în cadrul aceleiaşi
facultăţi.
b) Dacă fondul de burse redistribuit conform alineatului anterior nu se epuizează integral,
din fondul rămas nealocat, Senatul U.M.F. poate acorda burse speciale.
Art. 5. Bursele de merit se atribuie studenţilor pe durata anului universitar.

III. BURSE DE AJUTOR SOCIAL
Art. 1. Bursa de ajutor social se acordă:
a) studenţiilor orfani de unul sau ambii părinţi, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de
protecţie plasamentul şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei
sociale;
b) studenţiilor bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor 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 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 sau reumatism articular şi cu orice alte boli
cronice pe care senatele universitare le pot lua în considerare;
c) studenților 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.2. Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanţelor.
Art.3. Studenţii pot beneficia ocazional, la cerere, pe baza documentelor justificative, şi de
următoarele tipuri de burse sociale, 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 din salariul minim net la nivel naţional. Această categorie de bursă
se poate acorda aceluiaşi student de două ori în cursul unui an universitar;
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.
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.4. Din fondul de burse repartizat universităţilor, minimum 30% din total este alocat pentru
categoria de burse sociale. În cazul în care fondul pentru acordarea burselor sociale nu este utilizat în
întregime, acesta se redistribuie pentru acordarea burselor de performanţă sau de merit.
Art.5. În vederea acordării burselor sociale, studenţii trebuie să depună următoarele documente
justificative pe baza cărora se realizează încadrarea în una dintre tipurile de burse oferite:
- 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;
- raportul de anchetă socială, realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situaţia
exactă a familiei acestuia;
- copii de pe certificatul/certificatele de deces ale părintelui/părinţilor, dacă este cazul;
- certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să se prezinte
evoluţia şi tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul şi care se încadrează în
prevederile art. 6 alin. (2) lit. b) din Ordinul MEN Nr. 3392/27.02.2017.
Art.6. Conform prevederilor LEN, pentru bursele sociale, cuantumul minim se stabileşte pornind de
la propunerea anuală a CNFIS.

IV.

PREVEDERI FINALE

Art.1. Pot primi bursă numai studenţii care au obţinut integral creditele aferente anului universitar,
în condiţiile efectuării integrale a activităţilor universitare obligatorii prevăzute de planurile de
învăţământ. Continuarea acordării bursei pe semestrul II se face numai pentru studenţii care au
promovat toate examenele/verificările din sesiunea de iarnă.
Art.2. Bursele nu se atribuie studenţilor pe perioadele cât aceştia sunt plecaţi în străinătate, cu
excepţia mobilităţilor din cadrul programului ERASMUS.
Art.3. Studenţii transferaţi de la o altă instituţie de învăţământ superior de stat sau de la o altă
facultate a UMF Craiova, pot beneficia de burse începând cu anul universitar următor datei de
promovare a examenelor, verificărilor de diferenţă stabilite, dacă îndeplinesc condiţiile şi criteriile
de acordare a burselor.
Art.4. Prin hotărâri ale Senatului Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova, la propunerea
Consiliului facultăţii, Rectorul poate acorda burse de mobilitate internaţională în baza unor
reglementări conţinute în hotărârile respective.
Art.5. Regulamentul de acordare a burselor la nivelul U.M.F. se aprobă de către Senatul UMFCV.

Art.6. a) Studenţii pot contesta, în scris, hotărârea Comisiei de burse pe facultate, în termen de trei
zile lucrătoare de la afişarea listei de bursieri.
b) Contestaţiile se rezolvă de către Comisia de burse de la nivelul U.M.F. în termen de 10
zile de la depunerea acestora la Rectorat.
Art.7. Studenţii sportivi de performanţă, studenţii componenţi ai unor formaţii artistice, studenţii
care au beneficiat de burse de specializare în străinătate şi care au primit aprobare pentru prelungirea
sesiunii de examene pot beneficia de burse, dacă în decurs de 60 de zile de la începerea anului
universitar îndeplinesc condiţiile şi criteriile pentru obţinerea acestora.
Pentru aceste situaţii de excepţie, facultăţile pot hotărî rezervarea unui fond distinct, în
limitele fondurilor globale acordate pentru burse sau pot solicita suplimentarea fondului de burse din
veniturile proprii ale universităţii.
Pentru situații excepționale, cu aprobarea Consiliului de administrație, se pot acorda
recompense materiale din fonduri proprii sub forma unor premii ocazionale pentru studenții care
promovează pozitiv imaginea instituției, dacă este prevăzut anual la bugetul instituțional un fond în
acest sens.
Art.8. Prezentarea unor documente dovedite a fi false, în scopul obţinerii burselor, atrage după sine
exmatricularea studentului(ei).
Art.9. Prezentul regulament a fost revizuit în baza OMEN nr. 3392/27.02.2017 şi aprobat în
unanimitate de Senatul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova, în şedinţa din data de
28.10.2021.

Anexa nr. 1 - Comisia de acordare a burselor pe universitate
1.
2.
3.
4.
5.

Prorector cu probleme studenţeşti - Preşedinte
Director economic
Şef Serviciu Social
Secretar-şef universitate
Reprezentantul studenţilor în Consiliul de Administraţie

Anexa nr. 2 - Comisia de acordare a burselor pe facultate
1.
2.
3.
4.
5.

Decanul sau Prodecanul responsabil cu probleme studenţeşti - Preşedinte
Secretar-şef pe facultate
Jurist
Un reprezentant al studenţilor din Consiliul facultăţii
Reprezentantul organizaţiei studenţeşti

