Regulamentul de acordare a burselor de excelenţă pentru activitate profesională şi
rezultate de excepţie ale studenţilor

-PROIECT-

Prezentul regulament, întocmit pe baza legislaţiei în vigoare, stabileşte modul de
acordare a burselor de excelenţă (criterii de acordare, cuantumul, modul de stabilire a
beneficiarilor) la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.
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Art. 1 Potrivit prevederilor legale în vigoare (art. 172 alin. 1 şi alin. 4 din legea
Învăţământului nr. 84/1995 cu modificările şi completările ulterioare), studenţii
înmatriculaţi la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu pot beneficia de următoarele
tipuri de burse: de merit, de studiu, de studiu parţiale, de ajutor social şi ajutor social
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parţial.

Pe lângă aceste tipuri de burse se pot acorda şi burse ocazionale de natura burselor

de performanţă şi a burselor de excelenţă.

Art. 2 Bursele de excelenţă se acordă studenţilor care au calitatea de membri în

Senat, Birou Senat sau într-o comisie a Senatului U.L.B.S.

Art. 3 Bursele de excelenţă se acordă din veniturile proprii ale U.L.B.S.
Art. 4 Studenţii care beneficiază de bursă de merit, de studiu, de studiu parţiale,

de ajutor social şi ajutor social parţial nu pot beneficia concomitent şi de bursă de
performanţă, dar pot beneficia de bursă de excelenţă prin mărirea cuantumului bursei pe

care o deţin dacă îndeplinesc criteriile prezentului regulament.
Art. 5 Bursele de excelenţă se acordă pe durata întregului an universitar, mai

puţin pe perioada vacanţelor.
Art. 6 Condiţiile de acordare a bursei de excelenţă sunt următoarele:
a) studentul este ales în Senat/Birou Senat/una din Comisiile Senatului U.L.B.S.
b) studentul a fost prezent la toate activităţile organizate de organismul din care
face parte. Prin excepţie, sunt admise cel mult două absenţe motivate.

c) Studentul a avut o contribuţie notabilă la soluţionarea unor probleme
dezbătute în şedinţele Senatului/Biroului Senatului/comisiei Senatului,
dovedită şi certificată ca atare.
Art. 7 Cuantumul bursei de excelenţă se stabileşte astfel:
a) membru în Senat...............................................................250 lei
b) Membru în Biroul Senatului.............................................500 lei
c) Membru într-o comisie a Senatului..................................150 lei
Art. 8 Bursa de excelenţă se acordă trimestrial, iar plata se efectuează în prima
lună următoare trimestrului încheiat.
Art. 9 Comisia care analizează şi certifică îndeplinirea condiţiilor de acordare a
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bursei de excelenţă are următoarea componenţă:

preşedinte: rectorul universităţii

-

vicepreşedinte: secretarul ştiinţific al Senatului

-

membrii: directorul general administrativ, reprezentantul studenţilor în
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-

Biroul Senatului, doi studenţi membri ai Senatului, aleşi de studenţii
membri ai Senatului

Art. 10 Propunerile comisiei se aprobă de Rectorul U.L.B.S., în calitate de

ordonator terţiar de credite.

Art. 11 Studenţii membri în Senat/Birou Senat/comisie a Senatului U.L.B.S. vor

depune la secretariatul ştiinţific al U.L.B.S., în prima decadă (1-15) a lunii următoare

trimestrului încheiat, un raport privind activitatea desfăşurată în organismul din care face
parte, prezenţa la şedinţe, documentul privind contribuţia notabilă la soluţionarea unor
probleme dezbătute.

Art. 12 Comisia analizează rapoartele de activitate în cel mult 10 zile de la

depunerea lor, iar rezultatele comisiei sunt afişate pe site-ul U.L.B.S. Eventualele
contestaţii vor fi depuse în termen de 5 zile de la afişare, iar soluţionarea lor se va face în

termen de o săptămână de la depunerea lor de către Biroul Senatului.
Art. 13 Prezentul regulament se supune dezbaterii şi aprobării Senatului, va intra
în vigoare după aprobarea lui de către Senat şi va face parte din Carta Universităţii.
Modificarea lui se poate face numai în condiţii în care a fost adoptat.

