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CATEGORII DE BURSE ACORDATE ÎN ANUL UNIVERSITAR
2017-2018
Conform P R O C E D U R II privind acordarea burselor studenţilor de la ciclurile de ȋnvăţămȃnt licenţă
și master din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iasi PO.PRS.03
Denumirea
Bursă de performanţă „Meritul
Olimpic

Condiţii de acordare
Se poate acorda studenţilor din anul
I care au obţinut unul din primele 3
locuri, echivalent cu obţinerea
medaliei de aur, a medaliei de
argint, a medaliei de bronz,
respectiv obţinerea premiului I, al
II-lea sau al III-lea la olimpiadele
şcolare internaţionale în calitate de
elevi ai clasei a XII-a, pe durata
anului universitar, inclusiv a
vacanţelor.

Observaţii
-se acordă pe durata unui an universitar,
prin Ordin al Ministerului Educaţiei
Naţionale.

Bursă de performanţă

Bursele de performanţă se atribuie
studenţilor care se încadrează în
următoarele cazuri:
a) şi-au
îndeplinit
toate
obligaţiile
didactice,
prevăzute în planul de
învăţământ (60 credite/an
universitar);
b) au
obţinut
rezultate
deosebite la învăţătură, cu
condiţia ca media generală a
anului precedent să fie de
minimum 9,60 pentru nivel
licenţă şi 9,70 pentru nivel
master;
c) au obţinut performanţe
ştiinţifice, inovaţie, brevete
sau
au
participat
la
concursuri profesionale de
nivel
naţional
şi
internaţional,
respectiv
participarea
la
sesiuni

-se acordă începând cu anul al doilea de
studii, în urma recunoaşterii
performanţelor de către facultăţi, pentru
o perioadă de un an calendaristic, dar nu
mai mult de finalizarea studiilor.
-la ETTI sunt alocate 2 burse de
performanţă
- candidaţii vor depune la comisia de
burse a facultăţii/secretariat, un dosar ce
cuprinde: cerere, CV, situaţie şcolară,
listă de participări la concursuri
profesionale, lucrări şi articole publicate,
participări la contracte de cercetare
ştiinţifică şi alte acte doveditoare, în
perioada 9-18 octombrie 2017.

ştiinţifice.
Bursă de merit

Se acordă studenţilor înmatriculaţi
în semestrul curent la ciclurile de
învăţământ de licenţă şi de master,
care se încadrează în următoarele
cazuri:
a) şi-au îndeplinit integral
obligaţiile didactice (60
credite/an universitar);
b) media generală a anului
precedent nu poate fi sub
media 7,00 la nivel licenţă
şi 8,50 la nivel master.

-pentru studenţii de la ciclurile de
licenţă, anii de studii I,II şi III, respectiv
master anul I, se atribuie semestrial,
pentru întreaga perioadă a anului
universitar;
-pentru studenţii din anii terminali
licenţă – anul IV şi master – anul II, se
acordă semestrial până la finalizarea
studiilor – sesiunile (iunie – master;
iulie – licenţă) precizate în calendarul
anului universitar

Bursă socială

Se acordă în condiţiile Ordinului
MEN nr. 3392/2017, după cum
urmează:
a) studenţilor 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) studenţilor 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,
epilepsii,
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
anchilizantă
sau reumatism articular şi
orice alte boli cronice

-se acordă lunar pe durata unui semestru
universitar pentru perioada unui an
unversitar sau până la finalizarea
studiilor pentru anii terminali, până la
împlinirea vârstei de 35 ani.
-actele pentru obţinerea bursei sociale se
depun semestrial, acestea fiind precizate
în adresa Prorectoratului Relaţia cu
Studenţii nr. 18963-03.10.2017
- candidaţii vor depune la comisia de
burse a facultăţii/secretariat, un dosar ce
va cuprinde următoarele documente, în
perioada 9-18 octombrie 2017:
a) înscrisuri care să demonstreze
veniturile studentului, respectiv ale
familiei sale. În cazul în care niciunul
dintre părinţi nu deţine venituri, aceştia
depun o declaraţie pe propria răspundere
în acest sens, însoţită de documentele
care atestă acest lucru;
b) pentru situaţiile în care există
suspiciuni rezonabile, comisia de
evaluare a cererii pentru acordarea
bursei sociale poate solicita studentului
să prezinte raportul de anchetă socială,
realizat cu respectarea prevederilor
legale, din care să reiasă situaţia exactă a
familiei acestuia. Ancheta socială este
obligatorie în cazul în care părinţii
studentului lucrează sau domiciliază în
străinătate;
c) copii de pe certificatul/certificatele de
deces ale părintelui/părinţilor, dacă este
cazul;
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aprobate de Consiliul de
Administraţie şi de Senat.
c) studenţilor a căror familie
nu realizează pe ultimele
3
luni
înainte
de
începereea
semestrului/anului
universitar un venit lunar
net mediu per membru de
familie mai mare decât
salariul de bază minim net
pe economie.
Bursă socială ocazională

1. bursa pentru ajutor social
ocazional pentru
îmbrăcăminte şi
încălţăminte
2. bursa pentru ajutor social
ocazional de maternitate
3. bursa pentru ajutor social
ocazional în caz de deces

Bursă contractuală de studiu
pentru studenţii cu domiciliul
în mediul rural

Studenţii care solicită acest tip de
bursă trebuie să îndeplinească
următoarele criterii:
a) să aibă domiciliul în mediul
rural;
b) să nu aibă restanţe la examene pe
perioada în care primesc bursa de
studiu şi să nu repete nici un an
universitar;
c) să se oblige, prin contract, ca
după
terminarea
studiilor
universitare să profeseze în
învăţământul din mediul rural, o
perioadă egală cu cea pentru care a
primit bursa, în calitate de titulari
sau suplinitori, în specialitatea în
care s-a pregătit.

Bursă specială

Se acordă studenţilor care se
încadrează în cel puţin unul din
următoarele cazuri:
1. burse pentru continuare
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d) 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) a Ord.MEN nr. 3392/2017.

-bursa pentru ajutor social ocazional
pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte
se acordă aceluiaşi student de două ori
în cursul unui an universitar (o singură
dată pe durata unui semestru universitar
--bursa pentru ajutor social ocazional
de maternitate se acordă o singură dată
în cursul anului universitar pentru
fiecare copil născut
-bursa pentru ajutor social ocazional
în caz de deces se acordă o singură dată
în cursul anului universitar pentru
aceeaşi situaţie.
-se acordă lunar, pentru perioada
contractuală, pe durata unui an
universitar
- Dosarul pentru bursa contractuală
de studiu pentru studenţii cu
domiciliul în mediul rural cuprinde
următoarele documente:
a) cinci exemplare ale contractului de
bursă;
b) cerere adresată decanului facultăţii la
care studentul este înmatriculat, vizată
de către acesta;
c) adeverinţă de student;
d) copie după CI/BI.
-dosarele se vor depune în perioada 9-18
octombrie 2017

studiilor cf. Legii nr.116 / 2002
privind prevenirea şi combaterea
marginalizării
sociale,
pentru
studenţii care fac parte din familii
cu venit minim garantat, acestea se
acordă şi pe perioada vacanţelor
universitare până la încheierea
anului universitar, sursa de
finanţare – alocaţie bugetară şi
după caz veniturile proprii ale
universităţii sau ale facultăţii;
2. burse pentru performanţe
cultural – artistice, pentru
performanţe sportive sau pentru
implicarea
în
activităţi
extracurriculare şi de voluntariat
se acordă lunar pentru perioada
unui semestru, sursa de finanţare –
alocaţie bugetară sau după caz
venituri extrabugetare;
3. bursa internship se acordă lunar
pentru perioada unui semestru în
care se desfăşoară activităţi
didactice, sursa de finanţare –
venituri proprii ale universităţii sau
ale facultăţii;
4.burse pentru excelenţă pentru
rezultate deosebite obţinute la
concursurile profesionale sau în
alte activităţi utile universităţii.
Bursă pentru stagii de studii
universitare şi postuniversitare
în ţară / străinătate

Se acordă pe durata mobilităţilor
temporare efectuate în universităţi
şi instituţii din ţară şi străinătate
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Statutul de bursier (cu bursă din
alocaţiile bugetare MEN) pentru
studenţii care se află în mobilităţi prin
programul Erasmus+ se stabileşte astfel:
a) pentru mobilitate Erasmus+ în primul
semestru, conform ierarhiei obţinute în
urma rezultatelor din anul universitar
anterior acelei mobilităţi; la întoarcere,
pentru obţinerea bursei în semestrul al
II-lea, ierarhia se stabileşte în funcţie de
rezultatele din anul universitar anterior
mobilităţii;
b) pentru mobilitate Erasmus+ în
semestrul al doilea, conform ierarhiei
obţinute în urma rezultatelor din primul
semestru al aceluiaşi an universitar;
c) pentru mobilitate Erasmus+ pe
perioada semestrului I şi cu prelungire şi

pe perioada semestrului al II-lea,
conform ierarhiei rezultate în urma
recunoaşterii academice a notelor din
anul universitar anterior mobilităţii; în
cazul nepromovării unor discipline la
universitatea parteneră, conform situaţiei
şcolare, după întoarcere studenţii vor
susţine examene/diferenţe/măriri de note
la TUIASI până la finalizarea anului
universitar; rezultatele finale se vor lua
în considerare la stabilirea ierarhiei
pentru bursă pentru anul universitar
următor de studii.
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