METODOLOGIE DE ACORDARE A BURSELOR
Lista actelor normative care fundamentează prezenta Metodologie:
−
Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011;
−
Contractul instituţional încheiat între UNAB și MEN;
−
Ordinul MEN nr. 3392/2017, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 1. (1) Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti acordă, în condiţiile legii,
următoarele categorii de burse: burse de performanţă, burse de merit, burse sociale,
burse sociale ocazionale și burse speciale.
(2) Persoanele fizice sau persoanele juridice de drept privat pot acorda burse private,
pe bază de contract, în condiţiile Legii nr. 376/2004.
(3) Personalităţi şi fundaţii naţionale sau internaţionale pot acorda, pe bază de concurs,
burse care să le poarte numele.
Art. 2. Sursele de finanțare aferente burselor acordate de Universitatea Națională de
Arte din București sunt:
a) burse de performanță – din alocații bugetare și din venituri proprii;
b) burse de merit – din alocaţii bugetare și venituri proprii;
c) burse sociale și sociale ocazionale – din alocaţii bugetare și venituri proprii;
d) burse speciale – din alocaţii bugetare și venituri proprii.
Art. 3. (1) Beneficiarii burselor potrivit prezentei Metodologii, numiţi în continuare
”studenţi”, sunt studenţii Universității Naționale de Arte din București, cetăţeni români şi
cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic
European şi ai Confederaţiei Elveţiene, înmatriculați în ciclul universitar de licenţă şi ciclul
universitar de masterat, cursuri de zi, şcolarizaţi cu finanțare de la bugetul de stat cu excepția
studenților care au mai parcurs un program de studiu și fac dovada ca nu au beneficiat de
bursă.
(2) Nu pot constitui criterii de acordare a oricărui tip de burse provenite din fonduri de
la bugetul de stat: vârsta, sexul, religia, rasa, naţionalitatea, cetăţenia, orientarea sexuală,
apartenenţa politică a candidatului sau a familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii legal
constituite ori cu activitate conformă cu legislaţia europeană în vigoare, numărul de ani
petrecuţi în alte instituţii de învăţământ, studiile efectuate în străinătate, precum şi accesul la
burse din alte surse.
Art. 4. (1) Bursele de performanță se acordă numai studenţilor din anii II și III de la
ciclul universitar de licenţă cu rezultate deosebite de la învăţătură.
(2) Bursele de merit se acordă studenţilor de la ciclul universitar de licenţă şi
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studenţilor de la ciclul universitar de masterat în funcţie de rezultatele (punctajele) obţinute în
anul universitar anterior.
(3) Bursele sociale se acordă la cerere, până la împlinirea vârstei de 35 de ani, în
condițiile obținerii numărului minim de credite necesar pentru promovarea anului universitar.
Cuantumul burselor sociale se propune anual de CNFIS, în aşa fel încât cuantumul minim al
bursei să acopere cheltuielile de cazare şi masă în cămine şi, respectiv, la cantine. Bursele
sociale se acordă următoarelor categorii de studenţi:
a) studenţii 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) studenţii 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, epilepsie, 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 anchilozantă sau reumatism
articular sau orice alte afecțiuni cronice luate în considerare de Senatul universitar;
c) studenţii a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea anului
universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de
bază minim net pe economie.
(4) Senatul universitar poate acorda şi alte burse sociale. Cu toate acestea, se poate
refuza acordarea burselor studenţilor sancţionaţi disciplinar sau celor care absentează
nemotivat de la procesul didactic (peste 30% din numărul total de ore).
(5) Bursa socială se poate acorda şi ocazional, în cuantum cel puţin egal cu bursa
minimă stabilită de Senatul universităţii, indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă
categorie de burse. Bursele sociale ocazionale se acordă din bugetul alocat burselor sociale,
după alocarea burselor prevăzute la alin. (3), astfel:
a) bursa pentru ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte, care se
poate acorda studenţilor cu unul sau ambii părinţi decedaţi, respectiv pentru care s-a
dispus ca măsură de protecţie plasamentul, studenţilor defavorizaţi din punct de
vedere socioeconomic, a căror familie nu a realizat în cele 3 luni dinaintea depunerii
cererii pentru acordarea acestui tip de bursă, un venit lunar net mediu pe membru de
familie mai mare de 75% din salariul minim net la nivel naţional. Această categorie
de bursă se poate acorda aceluiaşi student de două ori în cursul unui an universitar;
b) bursa pentru ajutor social ocazional de maternitate, care se acordă studentei sau
studentului a cărui soţie nu realizează deloc venituri sau venituri mai mari decât
salariul de bază minim net la nivel naţional şi constă într-o bursă pentru naştere şi
lăuzie şi o bursă pentru procurarea îmbrăcămintei copilului nou-născut, care se acordă
o singură dată în cursul anului universitar pentru fiecare copil născut;
c) bursa pentru ajutor social ocazional în caz de deces se poate acorda pentru decesul
unui membru al familiei studentului. Prin membru de familie se înţelege soţ, soţie și
copil. În cazul decesului studentului(ei) necăsătorit(e) sau căsătorit(ă) cu soţie/soţ care
nu realizează venituri, bursa se acordă rudelor de gradul I/succesorului legal, o
singură dată în cursul anului universitar.
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(6) Bursele speciale se acordă studenților cu rezultate remarcabile în activități culturalartistice, prin decizie a Consilului de administrație. Bursele speciale se acordă o singură dată,
la sfârșitul anului universitar, studenților înscriși în ciclul universitar licență, anul III, câte una
pentru fiecare program de studiu.
Art. 5. (1) În vederea acordării burselor sociale se constituie comisii de evaluare la
nivelul fiecărei facultăți și o comisie de rezolvare a contestațiilor la nivelul universității.
(2) La nivelul facultății, comisia de evaluare este constituită din: decan sau prodecan,
unul din directorii de departament din cadrul facultății, unul din reprezentanții studenților în
Consiliul facultății și secretarul facultății. Comisia de rezolvare a contestațiilor este
constituită din: rector sau prorector, unul din reprezentanții studenților din Senat și secretarulșef al universității.
(3) Comisiile de evaluare analizează fiecare cerere de acordare a bursei în parte, pe baza
documentelor justificative depuse de student. În cazul în care comisia de evaluare constată că
lipsesc documente justificative necesare, studentul are obligația de a le prezenta la secretariat
în termenele stabilite, sub sancțiunea neacordării bursei.
(4) Comisia de evaluare a cererii pentru acordarea bursei sociale poate solicita
studentului să prezinte un raport de anchetă socială din care să reiasă situația exactă a familiei
acestuia. Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părinții studentului lucrează sau
domiciliază în străinătate.
(5) După evaluarea tuturor cererilor pentru acordarea burselor, listele cu studenții
bursieri se publică la avizierul facultății. Deciziile comisiei de evaluare pot fi contestate
motivat în 48 de ore de la publicarea listelor. Contestațiile se rezolvă cu celeritate de către
comisia de rezolvare a contestațiilor; în cazul admiterii, se procedează la rectificarea listelor
cu studenți bursieri, care devin astfel definitive.
Art. 6. (1) Bursele, indiferent de categorie, se acordă pe toată durata anului universitar
(12 luni), cu excepția burselor sociale ocazionale.
(2) Studenţilor înmatriculaţi în ultimul an de studiu al ciclurilor de studii de licenţă sau
de master care beneficiază de orice tip de bursă în ultimul semestru de studii al respectivului
ciclu li se va acorda acelaşi tip de bursă până la susţinerea examenului de finalizare a
studiilor.
(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), comisia de evaluare poate retrage bursele
studenților care nu obțin 20 de credite în sesiunea de examene din semestrul I. De asemenea,
bursele pot fi pierdute ca urmare a aplicării unei sancțiuni disciplinare, în condițiile stabilite
prin Regulamentul privind activitatea profesională a studenților. Sumele rămase astfel
disponibile vor fi redistribuite de către comisie conform regulilor stabilite prin prezenta
Metodologie.
Art. 7. (1) Studenţii pot beneficia de orice tip de bursă pentru un singur program de
licenţă și pentru un singur program de master.
(2) Un student nu poate primi două tipuri de burse simultan din aceeaşi categorie, dar
are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o perioadă mai
îndelungată de timp.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), studenţii care beneficiază de bursă socială
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pot primi şi orice alt tip de bursă reglementat în prezentul ordin.
(4) Studenţii care se încadrează în prevederile alin. (3) şi care au dreptul să primească
atât bursă de performanţă, cât şi bursă de merit trebuie să opteze pentru una dintre ele, putând
să o aleagă pe cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o perioadă mai îndelungată
de timp.
Art. 8. (1) Fondurile pentru acordarea burselor de la bugetul de stat sunt repartizate de
către Ministerul Educaţiei Naţionale proporţional cu numărul studenţilor de la cursurile de zi
bugetaţi.
(2) Bursele de merit şi sociale se repartizează pe facultăţi, secţii şi ani de studii,
proporţional cu numărul studenţilor cetăţeni români, cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii
Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene,
din facultatea respectivă, şcolarizaţi în regim bugetat.
(3) Cuantumul burselor este stabilit în așa fel încât să acopere cheltuielile minime
lunare de cazare și masă. În mod obligatoriu, cuantumul bursei de performanță excedează
cuantumul bursei de merit, iar cuantumul bursei de merit depășește cuantumul bursei sociale.
(4) În cazul burselor sociale, cuantumul se stabileşte pornind de la cuantumul minim
propus anual de către Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior, ţinând
cont de faptul că acestea trebuie să acopere cheltuielile minime de masă şi cazare.
(5) Din fondul de burse bugetat, minimum 30% din total este alocat pentru categoria de
burse sociale. În eventualitatea în care fondul de burse sociale nu se epuizează, acesta se
redistribuie pentru acordarea burselor de performanță și de merit.
Art. 9. La propunerea Consiliului de administrație, se aprobă cuantumul burselor
conform tabelului de mai jos:
a. Bursa de performanță
b. Bursa de merit
c. Bursa socială
d. Bursa specială

900 de lei
700 de lei
600 de lei
900 de lei

Art. 10. (1) Bursele de performanță sunt în număr de zece, patru pentru Facultatea de
Arte Plastice, patru pentru Facultatea de Arte Decorative şi Design, două pentru Facultatea
de Istoria şi Teoria Artei, şi se acordă numai studenţilor de la ciclul universitar de licenţă din
anii II–III care au încheiat anul universitar anterior cu punctajele cele mai mari.
(2) Bursele de merit se acordă studenţilor de la ciclul universitar de licenţă şi studenţilor
de la ciclul universitar de masterat, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute în anul
universitar anterior, până la epuizarea fondului alocat. Punctajele se calculează în
conformitate cu dispozițiile Regulamentului privind activitatea profesională a studenților.
Prin excepție, pot primi bursă de merit studenții care nu au promovat toate disciplinele
absentând motivat.
(3) Studenții înmatriculați în anii I ai ciclurilor universitare de licență și master primesc
burse de merit în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la concursul de admitere.
(4) Studenții care și-au întrerupt studiile pot beneficia de bursă în baza rezultatelor
obținute în ultimul an anterior întreruperii.
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(5) Studenții care se află în prelungire de școlaritate nu pot primi bursă.
Art. 11. (1) Studentul care urmează concomitent două programe de studii organizate de
instituții de învățământ superior de stat trebuie să opteze pentru facultatea de la care dorește
să îi fie atribuită bursa. În acest caz, bursele, indiferent de categorie, se atribuie pe bază de
cerere scrisă însoțită de adeverință de la cealaltă facultate care să ateste că studentul nu este
bursier în cadrul facultății respective.
(2) Studenţii transferaţi de la instituții de învățământ superior de stat sau de la o secţie la
alta pot beneficia de bursă începând cu anul următor sesiunii de examene în care au promovat
diferenţele de plan, dacă îndeplinesc criteriile de acordare a burselor.
(2) Studenţii care urmează al doilea program de studii pot primi burse în conformitate
cu prezenta Metodologie dacă fac dovada că pe parcursul primului program de studii nu au
beneficiat de bursă în anul de studiu corespunzător celui în care se află la Universitatea
Naţională de Arte din Bucureşti.
Art. 12. În cazul punctajelor sau mediilor egale, departajarea se face pe baza
următoarelor criterii, în această ordine:
a) Pentru studenţii de la ciclul universitar de licenţă:
• punctajul obţinut la disciplinele obligatorii;
• punctajul obţinut la disciplinele practice de atelier;
• notele la disciplina Compoziţie/Tehnici de reprezentare bi- şi tridimensională; Istoria
artei româneşti şi universale (pentru specializarea Istoria și Teoria Artei); Tehnici
foto-video (pentru specializarea Fotografie – videoprocesare computerizată a
imaginii); Documentaţia de conservare şi restaurare (pentru specializarea
Conservare și Restaurare); Design de produs/Design pentru ambient/Comunicaţii
vizuale (pentru specializarea Design);
• media obținută la concursul de admitere;
• media obţinută la examenul de bacalaureat;
• media generală a anilor de studii de liceu.
b) Pentru studenţii de la ciclul universitar de master:
• punctajul obţinut la disciplinele obligatorii;
• punctajul obţinut la disciplinele teoretice;
• media obţinută la examenul de licenţă;
• media generală a anilor de studii de licență.
Art. 13. (1) Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului se
realizează, până la împlinirea vârstei de 26 de ani, luând în calcul veniturile părinţilor şi ale
copiiilor aflaţi în grija lor, respectiv ale membrilor familiei aflate în grija studentului soţie,
copii dacă este cazul, luând în calcul:
a) veniturile salariale şi asimilate acestora, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
b) pensiile, inclusiv cele pentru invalizii de război, orfanii, văduvele sau văduvii de
război, sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadraţi în gradul I de
invaliditate, precum şi pensiile, indiferent dacă sunt de la bugetul de stat sau fondurile
de pensii facultative şi indiferent de tipul acestora, în conformitate cu Legea nr.
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263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
c) venituri obţinute din activităţi agricole conform prevederilor Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
d) alocaţiile de stat pentru copii, obținute în conformitate cu Legea nr. 61/1993 privind
alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
e) alocaţii de plasament în conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
f) venituri obţinute din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie sau indemnizaţia
pentru incapacitatea temporară de muncă, cu respectarea prevederilor legale în
vigoare;
g) ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, acordate din
bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale,
bugetele locale şi din alte fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe
nerambursabile, precum şi cele de aceeaşi natură primite de la alte persoane, cu
excepţia indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, inclusiv
indemnizaţiile pentru risc maternal, maternitate, creşterea copilului şi îngrijirea
copilului bolnav;
h) veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor prin
centrele de colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul programelor
naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice;
i) drepturile în bani şi în natură primite de militarii în termen, militarii cu termen redus,
studenţii şi elevii unităţilor de învăţământ din sectorul de apărare naţională, ordine
publică şi siguranţă naţională şi persoanele civile, precum şi cele ale gradaţilor şi
soldaţilor concentraţi sau mobilizaţi;
j) orice venituri realizate din activităţile economice de către persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, în sensul Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;
k) orice venituri realizate din meserii liberale şi din valorificarea drepturilor de
proprietate intelectuală;
l) dividendele realizate în ultimele 12 luni calendaristice. Media lunară se realizează
prin împărțirea acestora la 12.
(2) Pentru studenţii cu vârsta între 26 şi 35 de ani, venitul lunar mediu net se va calcula
ţinând cont doar de veniturile personale şi ale persoanelor pe care le au în grijă, precum copii,
soţie etc., în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(3) Lunile care se iau în considerare la calcularea veniturilor:
• pentru bursele sociale cu caracter permanent: iulie, august și septembrie (pentru
primul semestru), respectiv decembrie, ianuarie și februarie (pentru cel de-al doilea
semestru);
• pentru bursele sociale cu caracter ocazional: cele 3 luni consecutive anterioare
depunerii cererii.
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(4) Prezentarea unor documente false în scopul obţinerii burselor atrage după sine
sesizarea organelor de anchetă competente, restituirea sumelor încasate necuvenit și
sancționarea disciplinară a studentului, în funcție de gravitatea faptei.
Art. 14. (1) În vederea acordării burselor sociale, studenții trebuie să depună la
secretariatele facultăților, în termenele stabilite, toate documentele care justifică situația
socioeconomică în care se află.
(2) În vederea obţinerii bursei sociale, studenţii orfani și cei pentru care s-a dispus
plasamentul vor depune umătoarele documente:
• cerere-tip și declarație pe proprie răspundere (se obțin de la secretariat);
• copie a cărţii de identitate;
• copie a certificatului de deces al părintelui;
• documente justificative privind veniturile proprii, conform alin. (5);
• în cazul în care studentul nu obține venituri, declarație notarială care să ateste acest
fapt.
(3) În vederea obţinerii unei burse sociale, studenţii proveniţi centrele de plasament
sau din plasament familial vor depune umătoarele documente:
• cerere-tip și declarație pe proprie răspundere (se obțin de la secretariat);
• copie a cărţii de identitate;
• documente justificative care atestă situația socială a studentului: adeverinţă din care
reiese faptul că solicitantul se află în plasament; copie a hotărârii judecătoreşti de
instituire a plasamentului etc.;
• documente justificative privind veniturile proprii, conform alin. (5);
• în cazul în care studentul nu obține venituri, declarație notarială care să ateste acest
fapt.
(4) În vederea obţinerii unei burse sociale, studenţii care solicită burse pe motive
medicale vor depune următoarele documente:
• cerere-tip și declarație pe proprie răspundere (se obțin de la secretariat);
• copie a cărţii de identitate;
• certificat medical eliberat de un medic de specialitate, altul decât medicul de familie,
în care să se prezinte evoluția și tabloul clinic al problemei medicale de care suferă
studentul. În certificatul medical prezentat de student se va menţiona în mod
obligatoriu încadrarea diagnosticului în una din categoriile de boli prevăzute în art. 4,
alin. (3), lit. b).
(5) În vederea obţinerii unei burse sociale, studenţii care provin din familii ale căror
venituri lunare nete medii pe membru de familie sunt mai mici decât cuantumul
venitului minim net pe economie vor depune următoarele documente:
• cerere-tip și declarație pe proprie răspundere (se obțin de la secretariat);
• copie a cărţii de identitate și a certificatului de naștere ale solicitantului;
• copii ale certificatelor de naștere ale celorlalte persoane aflate în întreținerea
părinților, dacă este cazul;
• adeverință de venit de la Administraţia Finanțelor Publice din localitatea de
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domiciliu, pentru solicitant și membrii familiei;
adeverinţă de la primăria localității de domiciliu privind veniturile nete obţinute din
activităţi agricole;
adeverință cu veniturile salariale nete, pentru solicitant și membrii familiei, pe
ultimele 3 luni, dacă este cazul;
adeverinţe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o formă de
învăţământ, din care să reiasă dacă primesc bursă și cuantumul acesteia, dacă este
cazul;
copie a hotărârii judecătorești de divorț sau a certificatului de divorț din care să reiasă
cuantumul pensiei de întreținere, dacă este cazul;
adeverință de șomaj, dacă este cazul;
copie a talonului de pensie, pentru ultimele 3 luni, unde este cazul;
copie a talonului de pensie de urmaș, pentru ultimele 3 luni, unde este cazul;
copie a talonului de alocație, pentru ultimele 3 luni, unde este cazul;
orice alte documente care justifică veniturile obținute de solicitant sau de un membru
al familiei acestuia, conform art. 13 alin. (1);
în cazul în care studentul sau membrii familiei nu obțin venituri, declarații notariale
care să ateste acest fapt.

(6) În vederea obţinerii unei burse sociale, studenţii cu vârsta între 26 și 35 de ani și
studenții căsătoriți vor depune următoarele documente:
• cerere-tip și declarație pe proprie răspundere (se obțin de la secretariat);
• copie a cărţii de identitate;
• copie a certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
• copie a certificatului de naștere a copilului, dacă este cazul;
• documente justificative privind veniturile studentului și ale membrilor familiei sale,
conform alin. (5);
• în cazul în care studentul sau membrii familiei sale nu obțin venituri, declarații
notariale care să ateste acest fapt.
(7) În vederea obținerii bursei pentru ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte
și încălțăminte, studenții vor depune următoarele documente:
• documente care atestă situația socioeconomică specială, conform art. 4 alin. (5) lit. a);
• documente justificative privind veniturile studentului și ale membrilor familiei,
conform alin. (5);
• în cazul în care studentul sau membrii familiei nu obțin venituri, declarații notariale
care să ateste acest fapt.
(8) În vederea obţinerii unei burse sociale ocazionale pentru maternitate, studentele
vor depune următoarele documente:
• cerere-tip și declarație pe proprie răspundere (se obțin de la secretariat);
• copie a cărţii de identitate;
• copie a certificatului de naştere al copilului.
(9) În vederea obţinerii unei burse sociale ocazionale pentru maternitate, studenţii
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ale căror soţii nu realizează deloc venituri sau venituri mai mari decât salariul de bază minim
net la nivel național vor depune următoarele documente:
• cerere-tip și declarație pe proprie răspundere (se obțin de la secretariat);
• copie a cărţii de identitate;
• copie a certificatului de căsătorie;
• copie a certificatului de naştere al copilului;
• documente justificative privind veniturile soției, conform alin. (5);
• în cazul în care soția nu obține venituri, declarație notarială care să ateste acest fapt.
(10) În vederea obţinerii unei burse sociale ocazionale în caz de deces se depun
următoarele acte:
• cerere-tip și declarație pe proprie răspundere (se obțin de la secretariat);
• copie a cărţii de identitate;
• copie a certificatului de căsătorie, respectiv a certificatului de naștere;
• copie a certificatului de deces.
Art. 15. Informațiile privind modalitatea de accesare și acordare a burselor se fac
publice prin afișare pe pagina web și la sediul universității, la începutul anului universitar.
Anunțurile pentru depunerea cererilor și documentelor justificative în vederea obținerii
burselor vor fi publicate pe pagina web a universității și la avizierele fiecărei facultăți, cu cel
puțin 15 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea acestora.
Art. 16. Orice modificare a prezentei Metodologii intră în vigoare cel mai devreme
începând cu anul universitar ulterior datei aprobării de către Senat, dacă nu se dispune altfel.
Art. 17. Prezenta Metodologie este aprobată în data de 27 noiembrie 2018, prin
hotărârea Senatului cu numărul 56, fiind aplicabilă începând cu semestrul I al anului
universitar 2018/2019. De la data aprobării, orice dispoziţie contrară prezentei metodologii se
abrogă.

RECTOR,
prof. univ. dr. Cătălin Mihai Bălescu
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