REGULAMENT DE ACORDARE A BURSELOR DE
PERFORMANŢĂ PENTRU ACTIVITATE PROFESIONALĂ ŞI
REZULTATE DE EXCEPŢIE ALE STUDENŢILOR
Prezentul regulament, întocmit pe baza legislaţiei în vigoare, stabileşte modul de acordare a
burselor de performanţă la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
I. Consideraţii generale
Art. 1. Stabilirea criteriilor de acordare a burselor şi altor forme de sprijin pentru studenţii şi
cursanţii din Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu se face în baza art. 176, alin(1), (2), (3), (4) din
Legea Învăţământului prin HG 6559/1998 publicate în Monitorul Oficial nr. 347/14.IX.1998, Legea
nr. 441 din 18 Iulie 2001, O.G. nr. 684/17.09.2002 şi se aprobă de către Biroul Senatului
Universităţii.
Art. 2. Tipurile de burse care se pot acorda sunt: de merit, de studiu, de studiu parţiale, de
ajutor social şi ajutor social parţial. Pe lângă acestea se mai pot acorda şi burse ocazionale.
Din categoria burselor de merit fac parte bursele de performanţă ştiinţifică, de performanţă
cultural-artistică şi de performanţă sportivă.
Art. 3. „Pe întreaga durată de şcolarizare studenţii admişi cu taxă pot beneficia de burse
finanţate de la buget”. (Legea 441/18.07.2001 art. 7(1)).
„Senatul Universităţii poate acorda din venituri proprii, la cerere, pe baza unor criterii
specifice de performanţă sau sociale, burse studenţilor admişi cu taxă.” (Legea 441/18.07.2002 art.
7(2)).
Art. 4. Fondurile pentru acordarea burselor de la bugetul de stat sunt repartizate instituţiilor
de învăţământ superior de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, proporţional cu numărul de
studenţi bugetaţi de la cursurile de zi, învăţământ de scurtă durată, învăţământ de lungă durată,
învăţământ de studii aprofundate, din instituţia respectivă.
Art. 5. Numărul burselor acordate este determinat de fondul financiar alocat de Ministerul
Educaţiei şi Cercetării Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Cuantumul minim al bursei de merit şi de studiu trebuie să acopere cheltuielile de cazare în
cămin şi masa la cantină.
Fondul primit pe Universitate se va împărţi pe facultăţi în funcţie de numărul de studenţi
bugetaţi care frecventează cursurile de zi (învăţământ de scurtă şi lungă durată, învăţământ de studii
aprofundate) din instituţia respectivă, începând cu anul II de studii pentru bursele de merit, începând
cu anul I de studii pentru bursele de studii şi burse sociale.
Împărţirea fondului în cadrul facultăţii (Colegiu) se va face diferenţiat pe specializări şi ani
de studii.
Art. 6. Bursele, indiferent de categoria lor, se atribuie studenţilor şi pe perioadele cât aceştia
sunt plecaţi în străinătate, dar numai cu acordul conducerii Universităţii.
Art. 7. Bursele de merit rămase neacordate în cadrul facultăţilor se transformă în burse de
studiu, iar acestea, la rândul lor, în burse sociale, respectiv, ajutoare sociale.
Art. 8. Studenţii sportivi de performanţă, studenţii componenţi ai unor formaţii artistice,
precum şi studenţii care au beneficiat de burse de specializare în străinătate şi care au primit
aprobare pentru prelungire de sesiune, pot beneficia de burse dacă la data de 30 Octombrie
îndeplinesc criteriile specifice stabilite pentru acordarea lor.
Art. 9. Studenţii care beneficiază de bursă de merit nu pot beneficia şi de bursă de studiu, de
bursă socială sau bursă de performanţă.
De asemenea, cei care beneficiază de bursă de studiu, nu pot beneficia şi de bursă socială
sau bursă de performanţă.
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II. Criterii de acordare a burselor de performanţă
Art. 1. Bursele de performanţă se pot acorda studenţilor din învăţământul de stat, cursuri de
zi, cu performanţe ştiinţifice, cultural-artistice, sportive.
Art. 2. Tipul bursei de performanţă este:
A. bursa de performanţă ştiinţifică, este o bursă de merit atribuită prin concurs de fiecare
Facultate;
B. bursa de performanţă artistică este atribuită studenţilor cu performanţe cultural-artistice
deosebite. Se atribuie prin concurs, de fiecare Facultate.
C. bursa de performanţă sportivă este atribuită studenţilor cu performanţe sportive. Se
atribuie prin concurs, de fiecare Facultate.
Acestea sunt burse de merit atribuite de fiecare facultate.
D. Bursa de performanţă „Meritul Olimpic” este atribuită, pe durata anului universitar,
inclusiv a vacanţelor, studenţilor din anul I, care au primit distincţii la olimpiadele
şcolare internaţionale, în calitate de elevi în clasa a XII-a. Cuantumul acestei burse este
de 2.000.000 de lei lunar.
Art. 3. Bursele de performanţă se acordă în temeiul criteriilor stabilite prin prezentul
Regulament.
Art. 4. Bursele de performanţă se acordă din fondul de burse alocat Facultăţii. Punctajul
necesar acordării unei astfel de burse se stabileşte la nivelul Comisiei de acordare a burselor pe
Facultate.
Art. 5. Bursa de performanţă se poate atribui începând cu anul al doilea de studii, pentru 12
luni consecutive, începând cu data atribuirii prin concurs, la nivel de facultate. Acestea se acordă şi
pe perioada vacanţelor, inclusiv a vacanţei de vară pentru studenţi.
Art. 6. Cuantumul bursei de performanţă este cel puţin de două ori mai mare decât bursa
minimă atribuită în instituţia de învăţământ respectivă şi mai mare decât bursa de merit.
Art. 7. Facultăţile acordă un număr de burse de performanţă, dacă este cazul, pentru fiecare
specializare existentă în facultate.
Art. 8. Media minimă pentru ca un dosar să poată fi întocmit în cazul burselor de
performanţă ştiinţifică este de 9,00 şi se va avea în vedere, media obţinută în anul universitar
anterior celui în care se depune dosarul pentru acordarea bursei.
Art. 9. Pentru ca un dosar să poată fi acceptat pentru concurs este necesar un minim de 80
de puncte.
Art. 10. Obţine bursa studentul care va avea punctajul cel mai mare.
Art. 11. Bursa de performanţă nu se cumulează cu nici un alt gen de bursă (de merit, de
studiu sau socială).
A. Criterii de acordare a bursei de performanţă ştiinţifică (Punctajul acordat pentru fiecare
criteriu luat în considerare în vederea selecţiei).
1. Punctele acordate în conformitate cu media obţinută de candidat sunt:
9,00 – 9,25
9,26 – 9,50
9,51 – 9,75
9,76 – 10,00
2. Lucrări publicate în reviste de specialitate din străinătate
3. Lucrări publicate în reviste de specialitate din ţară
4. Lucrări comunicate şi publicate în volum în străinătate
5. Lucrări comunicate şi publicate în volum în ţară
6. Contract de cercetare ştiinţifică
- culegere de date
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10 puncte
20 puncte
30 puncte
50 puncte
50 puncte
30 puncte
25 puncte
15 puncte
10 puncte

- prelucrarea datelor
10 puncte
- elaborare sub tema proprie
30 puncte
- tehnoredactare şi proiect
5 puncte
- experimentare
15 puncte
7. Brevet de invenţie
100 puncte
8. Brevet de inovaţie
60 puncte
9. Participare la cerc ştiinţific studenţesc
5 puncte
10. Membru în comitete de organizare de:
- manifestări ştiinţifice internaţionale
40 puncte
- manifestări ştiinţifice naţionale
30 puncte
- manifestări ştiinţifice locale
20 puncte
11. Premii la concursuri profesionale
- internaţionale premiul I
50 puncte
premiul II
40 puncte
premiul III
30 puncte
menţiune
20 puncte
- naţionale
premiul I
40 puncte
premiul II
30 puncte
premiul III
20 puncte
menţiune
10 puncte
- locale
premiul I
20 puncte
premiul II
15 puncte
premiul III
10 puncte
menţiune
5 puncte
12. Bursă în străinătate obţinută prin concurs
50 puncte
13*. Punctaj acordat pentru funcţii deţinute după cum urmează:
- responsabil de grupă
1 punct
- responsabil de an
2 puncte
- membru în consiliul pe facultate
3 puncte
- membru al senatului
6 puncte
- membru într-o comisie a senatului
4 puncte
- membru activ în organizaţii studenţeşti
- internaţionale
10 puncte
- naţionale
5 puncte
- în universitate
3 puncte
- membru activ în comitetul de cămin
3 puncte
- membru în comitetul de cantină
3 puncte
* Notă: Criteriile de la punctul 15 se au în vedere pentru stabilirea tuturor categoriilor
burselor de performanţă.
B. Criterii de acordare a bursei de performanţă artistică
1. Premii obţinute la un concurs cultural – artistic
- internaţional premiul I
premiul II
premiul III
menţiune
- naţional
premiul I
premiul II
premiul III
menţiune
- local
premiul I
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80 puncte
60 puncte
40 puncte
20 puncte
60 puncte
50 puncte
40 puncte
20 puncte
60 puncte

premiul II
premiul III
menţiune
2. Organizarea de activităţi culturale la nivel
- local
- naţional
- internaţional
3. Publicarea într-o revistă sau volum a unei producţii literare (eseu,
poezie, schiţă, etc.)
- local
- naţional
- internaţional
4. Publicarea unui articol de specialitate într-un cotidian
- local
- naţional
- internaţional
5. Participarea la activităţi culturale
- individual
- în formaţie

40 puncte
30 puncte
20 puncte
20 puncte
30 puncte
40 puncte

20 puncte
30 puncte
50 puncte
10 puncte
20 puncte
30 puncte
20 puncte
15 puncte

C. Criterii de acordare a bursei de performanţă sportivă
1. Participarea la campionat naţional
- Divizia A
- Divizia B
- alte divizii
2. Participarea la campionat naţional universitar
- Locul I
- Locul II
- Locul III
- Locul IV – VI
3. Participarea la competiţii de nivel internaţional
- Olimpic
- European
- Balcanic
4. Participarea la competiţii de nivel local
- Locul I
- Locul II
- Locul III
5. Component al loturilor naţionale
6. Organizarea de activităţi sportive la nivel:
- Local
- Naţional
- Internaţional
7. Participarea la activităţi sportive
- individual
- în formaţie
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80 puncte
40 puncte
39 puncte
60 puncte
50 puncte
40 puncte
30 puncte
100 puncte
70 puncte
50 puncte
30 puncte
20 puncte
10 puncte
50 puncte
10 puncte
15 puncte
20 puncte
20 puncte
15 puncte

III Metodologia de aplicare
Art. 1. Pentru obţinerea bursei de performanţă solicitanţii trebuie să depună un dosar care să
cuprindă:
- cerere de înscriere din care să rezulte tipul bursei de performanţă solicitată;
- acte doveditoare (adeverinţe, extrase, copii după brevete, copii după lucrări etc.);
- fişă de autoevaluare conform criteriilor stabilite.
Art. 2. Se punctează numai activităţile desfăşurate de candidat de la ultima acordare de
bursă de performanţă de acelaşi tip.
Art. 3. Dosarul se va depune la secretariatul facultăţii şi va fi analizat şi soluţionat de
Comisia de atribuire a burselor pe Facultate.
Art. 4. Rezultatul final va fi anunţat şi afişat în termen de maximum două săptămâni de la
data încheierii depunerii dosarelor.
IV Dispoziţii generale
Art. 1. La nivelul fiecărei facultăţi respectiv Colegiu se constituie o Comisie de atribuire a
burselor din care face parte decanul (directorul colegiului) sau prodecanul ce răspunde de activitatea
studenţească ca preşedinte, secretarul şef, câte un reprezentant al studenţilor în Consiliul profesoral
de la fiecare specializare şi alţi membri desemnaţi de preşedintele comisiei.
Art. 2. Studenţii pot contesta în scris hotărârea de atribuire a burselor în termen de 5 zile
lucrătoare de la afişarea acestora.
Art. 3. Contestaţiile se rezolvă de către Comisia cu probleme studenţeşti a universităţii în
termen de cel mult 10 zile de la depunerea acestora prin registratura universităţii.
Art. 4. Prezentul regulament se supune spre aprobare senatului ULBS şi criteriile pot fi
amendate în concordanţă cu normele juridice ce vor apărea în acest domeniu sau cu situaţiile noi
ivite ce pot influenţa regimul juridic al burselor.
Adoptat în şedinţa Senatului din data_______________

Prorector,
Conf. univ. dr. Mioara Boncuţ
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