
BURSE 

Studenţii Facultăţii de Litere pot beneficia de mai multe categorii de burse: burse de merit, bursa 

de studiu, bursa de ajutor social. 

 

1. Burse de merit 

a) Bursa de merit pentru rezultate deosebite la învăţătură, se acordă pe facultate, semestrial, pe 

perioada activităţilor didactice (cursuri, sesiuni de examene, activităţi practice, examene de 

finalizare de studii), studenţilor cu rezultate deosebite la învăţătură, începând cu semestrul II al 

anului I de studio – pentru ciclul I și ciclul II. Media minimă pentru acordarea bursei de merit este 

9,80; 

b) Bursa de performanţă ştiinţifică se acordă pe universitate, prin concurs, studenţilor cu 

performanţe ştiinţifice; 

c) Bursa de performanţă artistică şi 

d) Bursa de performanţă sportivă, amândouă se acordă pe Universitate, studenţilor cu rezultate 

cultural-artistice şi respectiv sportive deosebite. Acestea sunt burse de merit şi se acordă de către 

Consiliul de administrație, la propunerea comisiei de burse şi a consiliului facultății. 

Bursa de merit atribuită pentru performanţe ştiinţifice – bursa de performanţă – se poate atribui 

începând cu anul al doilea de studiu la studiile de licență și în toți anii la studiile de master, pentru 

12 luni consecutive, începând cu data atribuirii, prin concurs, la nivelul instituţiei de învăţământ 

superior. 

Aceasta se acordă şi pe perioada vacanţelor, inclusiv a vacanţei de vară pentru studenţi. 

 

2. Bursa de studiu se poate acorda studenţilor care au obţinut cel puţin media 7,50: 

a) la concursul de admitere – pentru studenţii din anul I de studiu, pentru acordarea bursei pe 

semestrul I, toate ciclurile; 

b) pe semestrul I – pentru acordarea burselor în semestrul al doilea, toate ciclurile; 

c) pe anul de studiu precedent, pentru acordarea burselor pe semestrul I la anii de studii următori, 

toate ciclurile. 

d) Candidaţii olimpici, admişi fără concurs, pe locuri bugetare, se consideră admişi cu media 10, 

primii pe listă, şi în semestrul I al anului I de studiu primesc numai bursă de studiu, în limita 

fondului de bursă al programului de studii. Candidaţii olimpici, admişi fără concurs, pe locurile cu 

taxă, pot primi burse în baza acestui regulament începând cu semestrul II al anului I de studiu. 

 

3. Bursele de studiu se acordă semestrial, pe perioada activităţilor didactice, în funcţie de 

rezultatele obţinute la învăţătură, proporţional cu numărul de locuri finanţate de la buget pe 

programe de studii şi ani de studii. 

Studenţii care doresc acordarea de burse de merit sau de studiu vor depune la decanatele 

facultăţilor, în termenul stabilit de comisia de burse, cereri de obţinere a bursei. 

 

4. Bursa de ajutor social se poate acorda numai studentului integralist, la cerere, semestrial, pe 

perioada activităţilor didactice, în funcţie de situaţia materială a familiei acestuia, din următoarele 

categorii : 

a)studenţilor cărora li se aplică prevederile art. 10 lit. r) din Legea nr. 42/1990, republicată, în baza 

certificatului eliberat de Comisia pentru aplicarea Legii 42/1990, care atestă calitatea lor ori a unuia 

dintre părinţi de “Luptători pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989” sau de 



“Eroumartir” – cu una dintre menţiunile: rănit, reţinut, rănit şi reţinut, remarcat prin fapte 

deosebite, însoţit de brevetul semnat de Preşedintele României; 

b)studenţilor orfani, celor proveniţi din casele de copii sau plasament familial, care nu realizează 

venituri. Prin studenţi orfani se înţelege studenţii orfani de ambii părinţi, care nu au împlinit vârsta 

de 25 ani şi nu sunt căsătoriţi. 

c)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 bronhic, 

epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, cei 

infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular; 

d)studenţilor a căror familie nu realizează pe ultimele 3 luni un venit lunar net mediu pe membru 

de familie mai mare decât salariul minim pe economie. 

5. Pentru obţinerea bursei de ajutor social studenţii vor depune la secretariatul facultăţii o cerere 

însoţită de declaraţia de venituri şi de actele justificative, până la data stabilită de comisia de burse. 

Bursa de ajutor social nu se atribuie studenţilor care beneficiază de o altă categorie de bursă. 

6. Bursa de ajutor social se poate acorda şi ocazional, în cuantum cel puţin egal cu bursa minimă, 

stabilit de Senatul Universităţii, indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă categorie de 

bursă, astfel: 

a) bursa de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte, care se poate acorda studenţilor orfani, 

studenţilor defavorizaţi din punct de vedere social, studenţilor proveniţi din casele de copii, 

studenţilor proveniţi din plasament familial sau din încredinţare, a căror familie nu realizează pe 

ultimele 3 luni un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât 75% din salariul 

minim pe economie; bursa de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte se poate acorda aceluiaşi 

student de două ori în decursul unui an universitar; 

b) bursa de ajutor social ocazional de maternitate, care se acordă studentei sau studentului a cărui 

soţie nu realizează alte venituri decât bursele, constă într-o bursă pentru naştere şi lehuzie şi o 

bursă pentru procurarea îmbrăcămintei copilului nou-născut; 

c) bursa de ajutor social ocazional în caz de deces se poate acorda pentru decesul unui membru al 

familiei studentului(ei) (soţ, soţie, copil) sau în caz de deces al studentului(ei), necăsătorit(ă) sau 

căsătorit(ă), cu soţie/soţ care nu realizează venituri. Suma care se atribuie în caz de deces este 

stabilită de către Consiliul de administrație al Universităţii. 

 

Notă: 

Informaţii suplimentare privind regimul de acordare a burselor sunt disponibile în 

„Regulamentul de acordare a burselor pentru studenţii români, fonduri de la buget, şi 

pentru toţi studenţii, venituri proprii”, care poate fi consultat pe site-ul Universităţii „Vasile 

Alecsandri” din Bacău, în secţiunea „Regulamente proprii”. 

 
 


