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     Rectorat 

                             Cabinetul Rectorului                                                                    
 

 

             R E G U L A M E NT 

privind acordarea burselor la Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj 

 

Art. 1. (1) Studenţii Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj de la ciclul de studii universitare de licenţă, 
forma de învăţământ cu frecvenţă, pot benficia de burse de merit, sociale şi de studiu, în condiţiile stabilite de 
Senatul Universităţii. 

(2) De asemenea, se pot acorda burse de studiu din sponsorizări, donaţii, din partea fundaţiilor, 
companiilor, donaţii private etc. 

 
Art. 2. Cuantumul şi numărul burselor se aprobă de Senatul universitar, la propunerea Consiliului de 

administraţie. 
 
Art. 3. Fondul de burse alocat facultăţilor de către Senatul universitar,  se repartizează proporţional cu 

numărul de studenţi/facultate. 
 
BURSA DE MERIT 

Art. 4. Bursele de merit se acordă studenţilor din anii de studii II – IV,  în funcţie de rezultatele obţinute 
la învăţătură, media minimă fiind de 9,50 (nouă 50%), şi de îndeplinirea concomitentă a următoarelor condiţii: 

� participarea şi susţinerea de lucrări la Sesiuni ştiinţifice studenţeşti organizate de alte instituţii de 
învăţământ superior din ţară, minim două participări/an universitar (cu acoperirea de către Universitatea 
Europeană "Drăgan" a cheltuielilor de deplasare şi cazare pentru studenţii participanţi); 

� participarea şi prezentarea în cadrul Cercurilor ştiinţifice studenţeşti din cadrul UED, a minim 2 lucrări pe 
an universitar (cu confirmarea din partea conducătorului, a cadrului didactic); 

� implicarea şi participarea în organizarea de activităţi studenţeşti extracurriculare. 
 

Art. 5. La calculul mediei privind acordarea burselor de merit sunt luate în considerare numai notele 
obţinute în cele două sesiuni, de iarnă -  I şi de vară - II (fără sesiunile de restanţe). 

 

Art. 6. În cazul burselor de merit, la medii egale, se va lua în considerare media generală de absolvire a 
anilor anteriori, precum şi alte tipuri de activităţi curriculare şi extracurriculare la care au participat studenţii.  

 
Art. 7. Menţinerea bursei de merit pe întregul an universitar (bursă de merit integrală) este condiţionată 

de promovarea tuturor examenelor din sesiunea I (de iarnă). În caz contrar, bursa de merit devine parţială şi 
reprezintă 50% din  bursa integrală.  
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BURSA DE AJUTOR SOCIAL 

Art. 8. (1) Bursa de ajutor social se acordă studenţílor din anii II – IV, pe baza cererii însoţită de dosarul 
ce cuprinde actele justificative, aprobată de Consiliul de administraţie şi avizată de rector, la propunerea 
decanilor.  

(2) Se acordă o singură bursă socială într-un an universitar şi numai pentru situaţiile deosebite intervenite 
în timpul şcolarizării.  

(3) Ajutor social reprezintă şi decalarea datei de plată a taxei de studiu sau scutirea de la plata 
penalizărilor. 

 
Art. 9. Bursele de ajutor social se pot acorda următoarelor categorii de studenţi, integralişti, cu media 

minim 7,50 (şapte 50%): 
� care nu realizează pe ultimele trei luni un venit lunar mediu pe membru de familie mai mare decât salariul 

minim pe economie; 
� orfani de ambii părinţi;  
� bolnavi de TBC care se află în evidenţele Ministerului Sănătăţii, celor care suferă de diabet, boli maligne, 

sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatie 
congenitală, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi 
de SIDA şi spondiloză anchilozantă. 
 
BURSA DE STUDIU 

Burse acordate cu aportul Fundaţiei Europe Drăgan Milano pentru cadidaţii la admitere în cadrul 

facultăţilor Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj în anul universitar 2015 – 2016  

 

Art. 10. Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj va acorda după cum urmează, 10 burse de studiu 
pe anul universitar 2015 – 2016, începând cu anul I: 

� 8 burse de studiu elevi România, din care:   
- Facultatea de Ştiinţe Economice - 5; 
- Facultatea de Drept - 3.  

� 2 burse de studiu elevi Republica Moldova, din care:   
    - Facultatea de Ştiinţe Economice - 1; 
              - Facultatea de Drept - 1.  
 

Art. 11. Criteriile de selecţie sunt:  
� media de absolvire a  liceului - minim  8,00; 
� media bacalaureat - minim 8,00; 
� venitul /membru familie - 350 ron (75 euro). 

 

Art. 12. Bursele de studiu se acordă pe  întreaga perioadă de şcolarizare (3 ani la Facultatea de Ştiinţe 
Economice şi 4 ani la Facultatea de Drept) şi vor acoperi taxele de studiu la Universitatea Europeană "Drăgan" 
din Lugoj şi cazarea viitorilor studenţi. 

 
Art. 13. Candidaţii care întrunesc condiţiile de acordare a burselor vor fi ierarhizaţi şi admişi pe locurile 

bursiere în ordine descrescătoare, în funcţie de media generală de admitere. În caz de medii egale, 
departajarea se face ţinând cont de participarea în timpul liceului la olimpiadele naţionale/internaţionale sau în 
funcţie de venitul/membru de familie.  
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Art. 14. La nivelul Universităţii se va constitui o Comisie de selecţie a dosarelor, aprobată de Rectorul 
Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj, cu avizul Consiliului de administraţie, care va verifica întrunirea 
condiţiilor stabilite pentru accesarea burselor de studiu. 

 
Art. 15. (1) Dosarele candidaţilor se vor depune la rectoratul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj în 

perioada iulie – septembrie 2015 şi vor conţine pe lângă actele necesare înscrierii la concursul de admitere (acte 
de studii, acte de identitate, adeverinţă medicală etc), următoarele documente:   

� cerere tip (se ridică de la rectoratul UED); Anexa nr. 1 
� declaraţia pe propria răspundere a solicitantului cu numărul membrilor din familie şi adeverinţă cu venitul 

net al acestora; 
� declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că el şi familia sa nu au alte venituri 

decât cele declarate; 
� documente justificative de la Administraţia Financiară, din care să rezulte dacă există şi alte venituri nete 

obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: cedarea folosinţei bunurilor, activităţi independente etc.); 
� acte doveditoare care atestă participarea în timpul liceului la olimpiadele naţionale/internaţionale. 

Regimul declaraţiei pe propria răspundere 

(2) Declaraţia dată pe propria răspundere, sub sancţiunea Codului penal pentru fals în declaraţii , va fi 
scrisă de mână, în faţa persoanei care primeşte dosarul şi care are responsabilitatea verificării acestuia. Va 
menţiona pe declaraţie: "dată în faţa mea, astăzi... ", va preciza data şi va semna. 

 
Art. 16. Candidaţii admişi pe locurile bursiere vor avea următoarele obligaţii, odată cu dobândirea 

calităţii de student al Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj:  
� participarea la activităţile didactice (cursuri şi seminarii) desfăşurate în cadrul Universităţii; 
� susţinerea de lucrări la Sesiunile de comunicări ştiinţifice studenţeşti (minim 1 participare/an); 
� participarea şi prezentarea în cadrul Cercurilor ştiinţifice studenţeşti din cadrul UED, a minim 2 lucrări/an 

universitar; 
� încheierea cu UED a Contractului de şcolarizare pentru fiecare an de studiu; (Anexa nr. 2) 
� finalizarea anului de studiu ca integralist cu media generală, minim 8,00 (opt). 

 

Art. 17. În cazul exmatriculării din motive disciplinare, al transferării la o altă instituţie de învăţământ 
superior, studenţii vor restitui contravaloarea burselor acordate de Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj. 

 
Art. 18. Regulamentul privind acordarea burselor se va aplica începând cu anul universitar 2015 – 2016 şi 

i se vor putea aduce completări şi modificări, anual sau ori de câte ori Senatul universitar aprobă. 
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