REGULAMENT DE ACORDARE A BURSELOR PENTRU STUDENTI
Cap. I. Dispozitii generale
Art. 1. Universitatea “Apollonia” din Iasi, Fundaţia Sfânta Apollonia şi Fundaţia Oamenii Cetăţii
acorda burse si ajutoare sociale studentilor sai de la ciclurile de studii universitare de licenta.
Împreună cu aceste instituţii, orice altă persoană fizică sau juridică este liberă să acorde burse
individuale studenţilor care îndeplinesc condiţiile stabilite în prezentul regulament sau orice
alte condiţii pe care sponsorul respectiv le consideră relevante. Fundaţia Sfânta Apollonia
acordă la începutul fiecărui an universitar „BURSA ADA BURLUI”.
Art. 2. La Universitatea “Apollonia” din Iasi, pot beneficia de burse si ajutoare sociale studentii
înmatriculati în calitate de cetateni români, cu domiciliul stabil în România, care îndeplinesc
conditiile stabilite prin prezentul regulament.

Cap. II. Categorii de burse, perioada de acordare
Art. 3. La Universitatea “Apollonia” din Iasi se pot acorda burse sociale:
Studentilor cu situatii familiale precare sau cu boli serioase.
Art. 4 La începutul fiecarui an universitar, având în vedere propunerile Consiliilor facultatilor,
Senatul Universitatii aproba procentul fondurilor alocate pentru bursele ca ajutor social
(inclusiv ocazional), din totalul fondului de burse alocat.
Art. 5. Cuantumul fiecarei categorii de burse este stabilit la începutul fiecarui an universitar,
prin Hotarâre a Senatului Universitatii.In general reprezinta valoarea taxei scolare stabilita de
Senat.
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Cap. III. Criterii de acordare a burselor
Art. 6. Bursele se acorda studentilor înmatriculati în semestrul universitar curent, în
conformitate cu criteriile prevazute în prezentul Regulament.
Art. 7. Nu pot constitui criterii de acordare a burselor: vârsta, sexul, religia, rasa, apartenenta
politica a candidatului sau a familiei acestuia, apartenenta la organizatii legal constituite ori cu
activitate conforma cu legislatia româna, numarul de ani petrecuti în alte institutii de
învatamânt, studiile efectuate în strainatate, precum si accesul la burse din alte surse.
III.1. Bursa de ajutor social
Art. 8. Bursele de ajutor social se pot acorda anual, studentilor înmatriculati în anul universitar
curent, în limita fondurilor alocate.
Art. 9. La începutul fiecarui an universitar, la propunerea Consiliilor facultatilor, Senatul
Universitatii aproba numarul minim de credite necesar pentru ca un student sa poata obtina si
sa pastreze o bursa sociala. Numarul de credite se calculeaza luând în considerare doar
disciplinele din planul de învatamânt al semestrului anterior.
Art. 10. Anual, bursele sociale sunt revizuite.
Art. 11. Bursele de ajutor social se acorda, conform urmatoarelor prioritati si criterii:
a) studentilor cazuri sociale, celor proveniti din casele de copii sau plasament familial, care nu
realizeaza venituri;
b) studentilor a caror familie nu realizeaza pe ultimele trei luni un venit lunar net mediu pe
membru de familie mai mare decât salariul minim brut pe economie;
c). Studentilor cu afectiuni grave conform certificatelor medicale ce atesta aceste afectiuni.
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Art. 12. Dosarele-cerere prin care se solicita o bursa ca ajutor social cuprind urmatoarele
documente:
a) pentru studentii orfani:
(1) copie dupa certificatul de nastere sau dupa cartea/buletinul de identitate;
(2) copii dupa certificatele de deces ale parintelui/ parintilor sau adeverinta din care sa rezulte
ca studentul provine din casa de copii sau din plasament familial;
(3) documente justificative privind veniturile studentilor titulari ai cererii pentru acordarea
bursei sociale;
(4) certificat medical eliberat de un medic specialist, vizat de medicul de familie al studentului
si de medicul dispensarului studentesc în raza caruia sunt arondati studentii Universitatii
“Apollonia” din Iasi (Cabinetul medical);
b) pentru studentii cu venituri lunare nete medii pe membru de familie mai mici decât salariul
minim brut pe economie:
(1)copie dupa certificatul de nastere sau dupa cartea/ buletinul de identitate;
(2)documente justificative privind veniturile nete realizate pe cele trei luni care se iau in calcul,
ale parintilor studentului, ale ambilor studenti, în cazul familiilor de studenti sau în cazul
studentilor care au împlinit 26 de ani.
(3) documente justificative privind veniturile studentilor titulari ai cererii pentru acordarea
bursei sociale;
Art. 13. Comisiile de analiza, evaluare a dosarelor si atribuire a burselor constituite la facultati
pot solicita expertiza medicala realizata de catre comisii specializate.
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Art. 14. Dosarele pentru bursele de ajutor social (inclusiv ocazional) se depun la secretariatele
facultatilor, în perioada stabilita.
Art. 15. Calitatea de student a titularului unui dosar pentru bursa sociala va fi certificata de
catre secretariatele facultatilor pe cererea tip, prin semnatura legala si stampila.
III.2. Bursa de merit.
Art. 16. Bursele de merit sunt dedicate studentilor cu rezultate deosebite si cu activitati
extracurriculare. Studentul trebuie sa intocmeasca o cerere pentru a primi o bursa de merit,
care este analizata si se acorda in functie de medie (care trebuie sa fie prima/printre primele pe
anul de studiu la specializarea studentului).
Art. 17. Consiliul de Administraţie al Universităţii poate acorda bursa de merit, la solicitarea
facultăţilor, in funcţie de mediile generale ale studentilor (medie peste 9.50).
Art. 18. Bursele se suspenda pe perioadele în care studentul nu îndeplineste conditiile
prevazute de regulament pentru fiecare tip de bursă.
Cap. IV. Comisia de analiza, evaluare a dosarelor si atribuire a burselor
Art. 19. Se constituie, la nivelul fiecarei facultati, cu aprobarea Consiliului acesteia, o comisie de
analiza, evaluare a dosarelor si atribuire a burselor. Consiliul de Administraţie al Universităţii
aprobă propunerile Comisiei de analiză, evaluare a dosarelor.
Art. 20. Comisia de analiza, evaluare a dosarelor si atribuire a burselor este constituita, în
principiu, din: decan sau un prodecan al facultatii, secretarul ştiiţific al facultăţii, secretarul
facultăţii si reprezentanti ai studentilor pentru fiecare specializare, prioritar membri ai
Consiliului Facultatii, astfel încât acestia sa reprezinte un procent mai mare de 50% din totalul
membrilor.
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Art. 21. Comisia astfel constituita are urmatoarele responsabilitati:
a) stabilirea unor criterii suplimentare pentru acordarea burselor, criterii care sa nu contravina
prevederilor prezentului regulament;
b) analiza documentelor din dosarele depuse;
c) întocmirea listelor cu bursieri, pentru categoriile: bursa de ajutor social; bursa de merit.
Art. 22. Prezentul regulament a fost actualizat în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei
Naţionale nr.1/2011, fiind dezbătut şi aprobat în şedinţa de Senat din 29.05.2014 şi se publică
pe site-ul Universităţii Apollonia din Iaşi.
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