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CAPITOLUL  I 
 

Dispoziții generale 
 
 

  Art. 1. Prezentul Regulament a fost elaborat în conformitate cu prevederile: 
▪ Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,  
▪ Hotărârii de Guvern nr.  558/1998 pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 

445/1997 privind stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin 
material pentru elevii, studenții și cursanții din învățământul de stat, cursuri de zi,  

▪ Ordinului ministrului educației naționale nr. 3392/2017, privind stabilirea criteriilor generale de 
acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru elevii, studenții și cursanții din 
învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență, cu modificările și completările ulterioare și 
ale  

▪ Cartei Universității Europene "Drăgan" din Lugoj. 
 
 Art. 2. (1) Studenții Universității Europene "Drăgan" din Lugoj (numită în continuare UED), 
înmatriculații la ciclul de studii universitare de licență, forma de învățământ cu frecvență, pot beneficia de 
burse de merit, burse sociale și burse de studiu. 

(2) UED poate acorda burse de studii din sponsorizări, donații, din partea fundațiilor, companiilor 
etc. și din alte surse de venituri. 

(3) Operatorii economici, organizații nonguvernamentale sau persoane fizice/persoane juridice pot 
oferi burse, pe bază de contract, sau alte forme de sprijin studenților UED, potrivit prevederilor legale în 
vigoare.  

 
Art. 3. Bursele, indiferent de categorie, se acordă pe perioada desfășurării activităților didactice, prin 

care se înțelege cursuri, seminarii, laboratoare, proiecte, activități practice, sesiuni de examene.  
 
Art. 4. Cuantumul și numărul burselor se stabilește de Senatul universitar, la propunerea Consiliului 

de Administrație al UED, în limita fondurilor disponibile și nevoilor identificate la nivelul comunității 
studențești. 
 
 Art. 5. Fondul de burse alocat facultăților de către Senatul universitar se repartizează proporțional 
cu numărul de studenți/facultate. 
  
 Art. 6. În funcție de situația materială personală, a părinților sau a susținătorilor legali, studenții pot 
beneficia, la cerere și de forme de sprijin material. 
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 Art. 7. Nu pot constitui criterii de acordare a burselor: vârsta, sexul, religia, rasa, naționalitatea, 
orientarea sexuală, apartenența politică a studentului ori a familiei acestuia, apartenența la organizații legal 
constituite ori cu activitate conformă cu legislația europeană în vigoare, numărul de ani petrecuți în alte 
instituții de învățământ, studiile efectuate în străinătate, precum și accesul la burse obținute din alte surse. 
 

Art. 8. Bursele se acordă prin Hotărâre a Senatului Universității, cu avizul Consiliului de 
Administrație și al rectorului UED, la propunerea Comisiei de acordare a burselor, potrivit fondurilor 
disponibile și nevoilor identificate la nivelul comunității studențești. 

 
 

CAPITOLUL  II 
 

Tipurile de Burse și Forme de sprijin material.  
Criterii de acordare a burselor și a formelor de sprijin material 

 
A. Burse 

 
1. Bursa de merit 
 
Art. 9. Bursa de merit are rolul de a recompensa studenții pentru rezultate academice deosebite și 

pentru implicarea acestora în activități extracurriculare și de voluntariat.  
 
Art. 10. Bursele de merit se acordă studenților din anii de studii II – IV,  în funcție de rezultatele 

obținute la învățătură, media minimă fiind de 9,50 (nouă 50%), și de îndeplinirea concomitentă a 
următoarelor condiții: 

a) participarea și susținerea de lucrări la Sesiuni științifice studențești organizate de alte instituții de 
învățământ superior din țară; minim două participări/an universitar (cu acoperirea de către UED a 
cheltuielilor de deplasare și cazare pentru studenții participanți); 

b) participarea și prezentarea în cadrul Cercurilor științifice studențești din cadrul UED, a minim 2 
lucrări pe an universitar (cu confirmarea din partea coordonatorului, a cadrului didactic); 

c) implicarea și participarea în organizarea de activități studențești extracurriculare și de voluntariat. 
 
Art. 11. La calculul mediei privind acordarea bursei de merit sunt luate în considerare notele 

obținute în cele trei sesiuni, de iarnă – sesiunea I, de vară - sesiunea II și de toamnă – sesiunea III, inclusiv 
in sesiunile de restanțe.   

 
Art. 12.  În cazul burselor de merit, la medii egale, se va lua în considerare media generală de 

absolvire a anilor anteriori, precum și alte tipuri de activități curriculare, extracurriculare, de voluntariat la 
care au participat studenții. 
 



 

 

4 | P a g i n ă  

 

UNIVERSITATEA EUROPEANĂ   
"DRĂGAN" DIN LUGOJ 

REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA BURSELOR 
ȘI A ALTOR FORME DE SPRIJIN MATERIAL PENTRU 

STUDENȚII UED LUGOJ 
COD: UED PG.02/CI 

Ediția: 2  
Revizia: 0 
Data: 28.02.2019 

 

 

Art. 13. (1) Menținerea bursei de merit pe întregul an universitar (bursă de merit integrală) este 
condiționată de promovarea tuturor examenelor din sesiunea I (de iarnă). În caz contrar, bursa de merit 
devine parțială, adică, reprezintă 50% din bursa de merit integrală. 

(2) Pentru semestrul I, media luată în considerare la acordarea burselor de merit este cea obținută 
în urma tuturor sesiunilor de examene din anul universitar anterior. 

(3) Pentru semestrul II, media luată în considerare la acordarea burselor de merit este cea obținută 
în urma tuturor sesiunilor de examene din semestrul I. 

 
Art. 14. Media minimă corespunzătoare bursei de merit nu garantează obținerea bursei, aceasta 

fiind condiționată de fondurile alocate de Senatul Universității, pe facultăți. 
 
2. Bursa de studiu 
 
Art. 15. (1) Bursa de studiu are rolul de a ajuta și stimula absolvenții de liceu cu rezultate meritorii 

la învățătură și cu venituri reduse să urmeze studii universitare de licență. 
(2) Este o bursă acordată cu aportul Fundației Europene Drăgan Lugoj pentru candidații la admitere 

în cadrul facultăților UED. 
 
 Art. 16. UED va acorda burse de studiu, conform propunerilor decanatelor celor două facultăți. 
 
 Art. 17. Criteriile de selecție sunt:  
                               - media de absolvire a liceului – minim 8,00 
                               - media examenului de bacalaureat – minim 8,00 
      - venitul/membru de familie – 500 RON (aproximativ 100 EUR) 
 
 Art. 18. Bursa de studiu se acordă pe întreaga perioadă de școlarizare (3 ani la Facultatea de Științe 
Economice și 4 ani la Facultatea de Drept) și va acoperi taxa de studii anuală. 
 
 Art. 19. (1) Candidații care întrunesc condițiile de acordare a burselor vor fi ierarhizați și admiși pe 
locurile bursiere în ordine descrescătoare, în funcție de media generală de admitere.  

(2) În caz de medii egale, departajarea se va face ținând cont de participarea în timpul liceului la 
olimpiadele naționale/internaționale sau în funcție de venitul pe membru de familie. 
 
 Art. 20. (1) Dosarele candidaților se vor depune la secretariatele facultăților în perioada iulie – 
septembrie și vor conține pe lângă actele necesare înscrierii la concursul de admitere, respectiv, acte de 
studii, act de identitate, adeverință medicală etc., următoarele documente :  

 a)  cerere;  
 b) declarație pe proprie răspundere a solicitantului cu numărul membrilor de familie (însoțită de 

cărțile de identitate ale acestora) și veniturile nete ale acestora (însoțită de adeverințe justificative privind 
veniturile sau declarații pe propria răspundere dacă nu au venituri);  
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 c) declarație pe proprie răspundere a solicitantului din care să rezulte că, atât el, cât și familia, nu 
au alte venituri în afara celor declarate;  

 d) documente justificative eliberate de Administrația Financiară a locului de domiciliu, din care să 
rezulte că există sau nu și alte venituri nete obținute din activități autorizate (de exemplu, cedarea folosinței 
bunurilor, activități independente) etc.;  

 e) acte doveditoare care atestă participarea în timpul liceului la olimpiadele naționale sau 
internaționale. 

Regimul declarației pe proprie răspundere: 
(2) Declarația pe proprie răspundere este dată de către student, sub sancțiunea prevederilor 

Codului Penal, pentru fals în declarații și va fi scrisă de mână, în fața persoanei care primește dosarul. 
Această persoană are responsabilitatea verificării pieselor depuse și conținutul fiecărui act, iar după 
încheierea declarației, va menționa pe prima pagină în dreapta sus ”dată în fața mea, astăzi…..”, va preciza 
data și va semna sub text, în clar și indescifrabil. 

 
Art. 21. (1) Candidații admiși pe locurile bursiere vor avea următoarele obligații, odată cu 

dobândirea calității de student al UED: 
a) participarea la activitățile didactice (cursuri, seminarii, laboratoare) desfășurate în cadrul UED; 
b) susținerea de lucrări la Sesiunile de comunicări științifice studențești (minim o participare/an); 
c) participarea și prezentarea în cadrul Cercurilor științifice studențești din cadrul Universității, a 

minim o lucrare/an universitar; 
d) încheierea cu UED a Contractului de școlarizare pentru fiecare an de studiu;  
e) finalizarea anului de studii ca integralist cu media generală minim 8,00 (opt). 
(2) Neîndeplinirea obligațiilor, atrage după sine pierderea dreptului de a beneficia în continuare de 

bursă.  
Art. 22. În cazul exmatriculării studentului bursier din motive disciplinare, al transferului la o altă 

instituție de învățământ superior, acesta va restitui contravaloarea bursei de studiu acordată de către UED. 
 
  
3. Bursa socială 

 
Art. 23. Bursa socială are rolul de a susține financiar studenții cu venituri reduse. 

   
Art. 24 (1) Bursa socială se acordă studenților din anii II-IV, pe baza cererii însoțită de dosarul ce 

cuprinde actele justificative. 
 (2) Bursa socială se acordă numai pentru situații deosebite intervenite în timpul școlarizării.  
  

Art. 25. Bursele de ajutor social se pot acorda următoarelor categorii de studenți integraliști: 
 a) studenții a căror familie nu a realizat în cele 3 luni de la începerea semestrului/anului universitar 

un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie; 
 b) studenții orfani de unul sau ambii părinți, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecție 

plasamentul și care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale; 
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 c) celor bolnavi de TBC, care se află în evidența unităților medicale, cei care suferă de diabet, boli 
maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiență renală cronică, astm bronșic, 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 infestați cu virusul HIV 
sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular și alte boli 
grave. 

 
Art. 26. Bursele sociale se acordă categoriilor sus-menționate, la propunerea decanilor facultăților 

în baza cererii care trebuie însoțită de documente justificative. 
 
 
B. Forme de sprijin material pentru studenți 

 
Art. 27. UED acordă și următoarele forme de  ajutor material pentru studenți: 
a) ajutoare acordate studenților proveniți de la centrele de plasament. Acestea se pot acorda cu 

ocazia sărbătorilor de Crăciun și Paște. Studenții vor depune o cerere către decanatele facultăților, la care  
vor anexa actele doveditoare în acest sens. 

b) ajutoare de înmormântare se pot acorda familiilor studenților decedați, la solicitarea scrisă a 
familiilor acestora. Cererea trebuie să fie însoțită de copia legalizată a certificatului de deces. 

 
Art. 28. Cuantumul și natura ajutoarelor materiale sus-menționate, se stabilește anual de către 

Senatul Universității, la propunerea Consiliului de Administrație, în funcție de solicitări. 
 
Art. 29.  (1) Alte forme de sprijin material acordate studenților le reprezintă și decalarea datei de 

plată a taxei de studii sau scutirea de la plata penalităților. 
(2) Decalarea datei de plată a taxei de studii sau scutirea de la plata penalităților se efectuează de 

către decanii facultăților, cu avizul rectorului UED, pe bază de cerere justificativă. 
 
 

CAPITOLUL  III 
 

Procedura de acordare a burselor 
 

 Art. 30. La nivelul UED se constituie Comisia de acordare a burselor, aprobată de Rector, cu avizul 
Consiliului de Administrație, care va verifica întrunirea condițiilor stabilite pentru accesarea burselor. 

 
Art. 31. Comisia de acordare a burselor este alcătuită din cinci membri: un reprezentant al 

Consiliului de Administrație, două cadre didactice și doi reprezentanți ai studenților, de la ambele facultăți. 
 
Art. 32. (1) Informațiile privind modalitatea de accesare și acordare a burselor se fac publice prin 

afișarea pe site-ul UED și la avizierele facultăților, la începutul anului universitar.  
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(2) Anunțurile pentru depunerea cererilor și documentelor justificative în vederea obținerii burselor 
vor fi publicate pe site-ul UED și la avizierul fiecărei facultăți cu minimum 15 zile lucrătoare înainte de data 
limită pentru depunerea acestora. 

 
Art. 33. (1) În vederea obținerii bursei, studenții depun la secretariatul facultății o cerere însoțită de 

documentele justificative (dosarul de bursă), în termen de 10 zile de la începerea anului universitar sau de 
la începerea semestrului, după caz. 

(2) Secretariatele facultăților colectează dosarele și le prezintă Comisiei de acordare a burselor. 
(3) Comisia de acordare a burselor analizează fiecare dosar și hotărăște admiterea sau respingerea 

lui, după care afișează lista cu dosarele admise și cele respinse, la acestea din urmă prezentând pe scurt 
motivul care a determinat o astfel de hotărâre. 

(4) În termen de 5 zile de la afișare, studenții pot contesta în scris, hotărârea Comisiei de acordare 
a burselor la Consiliul de Administrație. 

(5) Consiliul de Administrație analizează contestațiile și transmite contestatarilor și Comisiei de 
acordare a burselor, sub semnătură, rezoluția la contestațiile depuse în termen de o zi lucrătoare. 

(6) Comisia de acordare a burselor înaintează lista finală cu propunerile nominale pentru acordarea 
burselor, rectorului și Consiliului de Administrație spre avizare. 

(7) Bursele se acordă prin Hotărâre a Senatului Universității. 
 
 Art. 34. Senatul aprobă anual, listele studenților bursieri, pe categorii de burse, ani de studii și 
programe de studii de licență pe care le aduc la cunoștință celor interesați prin afișarea pe site-ul 
www.universitateaeuropeanadragan.ro 
 

 Art. 35. (1) Studenții de la toate programele de studii universitare (licență, master, 
postuniversitare), pot beneficia, de asemenea, de burse de studii finanțate pe bază de contract cu agenți 
economici, bănci, instituții etc.  

(2) Condițiile de acordare a burselor care fac obiectul contractelor și creditelor de finanțare se 
stabilesc între cele două părți, respectiv, finanțator (agenți economici, bănci, instituții) etc., pe de o parte și 
beneficiar (student), pe de altă parte. 
 
 

CAPITOLUL  IV 
 

Dispoziții finale 
 

Art. 36. Bursele pot fi anulate pentru abateri disciplinare, prin hotărâre a Senatului universitar la 
propunerea Comisiei de etică și deontologie profesională universitară din cadrul UED. 
 

Art. 37. Studenții exmatriculați din motive disciplinare nu beneficiază de burse pentru anul în care 
sunt reînmatriculați. 

 

http://www.universitateaeuropeanadragan.ro/
http://www.universitateaeuropeanadragan.ro/
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Art. 38. Studenții care urmează, concomitent, două programe de studii din cadrul UED și 
îndeplinesc, la ambele, condiția de medie, pot beneficia de bursă numai pentru unul din programe. 

 
Art. 39. Studenții bursieri ai altor universități, care frecventează concomitent și programe de studii 

universitare de licență ale unei facultăți din cadrul UED, îndeplinind condițiile prezentului regulament, pot 
beneficia de ambele burse.  

 
 Art. 40. Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții 
UED a fost realizat cu consultarea reprezentanților studenților în Senatul universitar și Consiliile facultăților. 
 

Art. 41. Prezentul Regulament poate fi adnotat și completat ori de câte ori este nevoie, în baza 
aprobării Senatului universitar. 

 
 Art. 42. Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții 
Universității Europene "Drăgan" din Lugoj, adoptat în ședința Senatului universitar din 28.02.2019, prin 
Hotărârea nr. 16 din 28.02.2019, completează și modifică Regulamentul privind acordarea burselor la 
Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj, aprobat prin Hotărârea Senatului UED nr. 21 din 04.06.2015. 
 
 Art. 43. Prezentul Regulament are conținutul complet așa cum a fost aprobat, fiind aplicabil de la 
data aprobării în Senatul UED, 28.02.2019, în integralitatea sa.    

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


