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Cap. I DispoziŃii generale
Art. 1 Prezentul Regulament a fost elaborat în baza prevederilor Legii
educaŃiei naŃionale nr. 1/2011 şi a Cartei UniversităŃii Ecologice din Bucureşti.
Art. 2 Stabilirea condiŃiilor pentru acordarea burselor şi a altor facilităŃi
acordate studenŃilor sunt reglementate în prezentul regulament.
Art. 3 Tipurile de burse ce se pot acorda sunt: bursa de performanŃă şi
bursa de merit. Bursele se acordă numai studenŃilor care urmează forma de
învăŃământ cu frecvenŃă, în funcŃie de rezultatele obŃinute la învăŃătură şi/sau
cercetare ştiinŃifică.
Art. 4 Nu pot constitui criterii de acordare a burselor: vârsta, sexul, religia,
etnia, apartenenŃa politică a studentului, studiile efectuate în alte instituŃii de
învăŃământ sau în străinătate, precum şi accesul la burse obŃinute din alte surse.
Art. 5 Beneficiarii granturilor ERASMUS şi a altor granturi nu vor
beneficia de niciun fel de bursă.
Art. 6 Fondurile pentru alocarea burselor se stabilesc, prin buget, de către
Consiliul de AdministraŃie, la propunerea Senatului universităŃii, pentru fiecare
an universitar.
Cap. II Tipurile de burse
Art. 7 Universitatea Ecologică din Bucureşti acordă următoarele tipuri de
burse: bursa de performanŃă şi bursa de merit.
Art. 8 Universitatea Ecologică din Bucureşti instituie bursa unică de
performanŃă, care se acordă o singură dată studenŃilor cu rezultate excepŃionale
la învăŃătură şi performanŃe ştiinŃifice deosebite.
Art. 9 Bursa de performanŃă se acordă studenŃilor din ciclul I – studii
universitare de licenŃă, forma de învăŃământ cu frecvenŃă, începând cu anul II de
studii, pe durata desfăşurării activităŃii didactice şi a practicii, conform structurii
anului universitar.
Art. 10 (1) CandidaŃii la bursa de performanŃă sunt propuşi de consiliile
facultăŃilor, cu condiŃia ca aceştia să fi realizat în anul de studiu anterior media
10,00 (60 de credite ECTS) şi să fi obŃinut rezultate deosebite în cercetarea
ştiinŃifică. Criteriile specifice privind activitatea de cercetare ştiinŃifică sunt
stabilite de Consiliul fiecărei facultăŃi şi sunt supuse aprobării consiliului de
administraŃie. În stabilirea calculului mediei pentru bursă nu se iau în
considerare notele obŃinute în urma examenelor pentru mărire de notă.
(2) CandidaŃii la bursa de performanŃă vor depune la secretariatul facultăŃii
un dosar care va cuprinde: documente care să ateste rezultatele obŃinute în
activitatea de cercetare ştiinŃifică a studenŃilor (comunicări susŃinute la sesiuni
ştiinŃifice, articole de specialitate publicate, participare la granturi, contracte de
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cercetare etc.), precum şi două caracterizări din partea unor cadre didactice din
facultate, având funcŃia de conferenŃiar sau profesor universitar.
Art. 11 Cuantumul bursei de performanŃă reprezintă taxa anuală de
şcolarizare.
Art. 12 Bursa de merit se acordă semestrial studenŃilor din ciclul I, studii
universitare de licenŃă, forma de învăŃământ cu frecvenŃă, începând cu semestrul
doi al anului întâi de studii, dacă în semestrul precedent, după sesiunea de iarnă,
au realizat cel puŃin media ponderată 9,00 (30 ECTS). Nu se iau în calcul
rezultatele obŃinute în urma examenelor de mărire de notă.
Art. 13 Bursa de merit constă în reducerea cu 50% a taxei anuale pentru
studentul cu media cea mai mare.
Art. 14 La sfârşitul semestrului doi al fiecărui an, primeşte bursă de merit,
studentul care a promovat integral ambele sesiuni de examene şi care
îndeplineşte condiŃiile prevăzute la art. 12.
Art. 15 Bursele de merit se acordă studenŃilor care îndeplinesc condiŃiile
prevăzute la art. 12 şi care nu beneficiază de alte tipuri de bursă ori facilităŃi.
Art. 16 Media minimă corespunzătoare bursei de merit nu garantează
obŃinerea bursei, aceasta fiind condiŃionată de fondurile alocate de consiliul de
administraŃie al universităŃii.
Art. 17 În cazul în care, doi sau mai mulŃi studenŃi obŃin la sfârşitul
semestrului (respectiv anului universitar) aceeaşi medie, se acordă bursă tuturor
studenŃilor fără a se depăşi fondurile prevăzute pentru burse, alocate de
universitate.
Art. 18 StudenŃii transferaŃi de la altă universitate, cei care se află la
continuare de studii, la forma de învăŃământ cu frecvenŃă, pot primi burse,
începând cu semestrul următor sesiunii de examene, dacă îndeplinesc condiŃiile
de acordare a burselor.
Art. 19 StudenŃii reînmatriculaŃi nu beneficiază de bursă pentru anul
universitar în care sunt reînmatriculaŃi.
Art. 20 StudenŃii care urmează concomitent două programe de studiu din
cadrul UniversităŃii Ecologice din Bucureşti şi îndeplinesc, la ambele, condiŃia
de medie, pot beneficia de bursă numai pentru unul dintre programe.
Cap. III FacilităŃi acordate studenŃilor
Art. 21 Universitatea Ecologică din Bucureşti acordă studenŃilor
următoarele reduceri din taxa anuală:
a) reducerea cu 5% în cazul achitării integrale a taxei de şcolarizare până la
începerea anului universitar (1 octombrie);
b) reducerea cu 25% pentru anul I de studii, absolvenŃilor care au obŃinut
media generală 10 la examenul de bacalaureat;
c) reducerea cu 15% la unul dintre programele de studii, în cazul în care
urmează simultan două programe de studii, pe baza adeverinŃelor de student;
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d) reducerea cu 25% în cazul înscrierii membrilor aceleiaşi familii (soŃsoŃie, părinŃi-copii, fraŃi), pe baza documentelor justificative. CondiŃiile de
reducere a taxei sunt: achitarea integrală a taxelor din anii anteriori, promovarea
examenelor anilor anteriori;
e) gratuitate în primul an de şcolaritate laureaŃilor olimpiadelor şcolare
internaŃionale, pe bază de documente justificative înaintate la secretarul şef al
universităŃii;
f) reducere cu până la 25% în anul I de studii pentru laureaŃii din ultimii
doi ani ai olimpiadelor şcolare naŃionale, pe bază de documente justificative
înaintate secretarului şef al universităŃii;
g) reducere cu până la 50% pentru personalul angajat cu contract
individual de muncă cu durată nedeterminată, în cadrul UniversităŃii Ecologice
din Bucureşti şi pentru copiii acestora, la studii universitare de licenŃă;
h) reducerea cu până 50% din taxa anuală de şcolarizare, în primul an de
studii, pentru studenŃii proveniŃi din casele de copii sau persoanele cu handicap
fizic major, pe bază de documente justificative; pentru următorii ani reducerea
este condiŃionată de situaŃia şcolară a anului precedent.
Art. 22 Reducerile nu se cumulează, studentul beneficiind de reducerea cea
mai avantajoasă.
Cap. IV Procedura acordării burselor
Art. 23 În scopul desfăşurării procedurii de acordare a burselor şi a
reducerilor de taxă se constituie la nivelul universităŃii o comisie alcătuită din:
directorul economic, secretarul şef şi un student, membru al senatului.
Art. 24 În vederea avizării de către Senat a propunerilor Consiliilor
facultăŃilor, secretariatele vor înainta către rectorat aceste propuneri în termen de
30 de zile de la începerea semestrului următor.
Art. 25 Comisia analizează dacă sunt respectate condiŃiile prevăzute în
prezentul Regulament, prezintă concluziile şi propunerile senatului spre avizare.
Art. 26 Rectorul avizează listele studenŃilor bursieri, pe categorii de burse,
ani de studii şi specializări şi le supune aprobării Consiliului de administraŃie.
Art. 27 După aprobare, deciziile de bursă se transmit facultăŃilor şi
compartimentului economic.
Art. 28 Cererile privind reducerile de taxă în baza art. 21 din prezentul
regulament se depun înainte de începerea anului universitar, adică până la 30
septembrie. Ele sunt supuse avizării senatului, iar ulterior aprobării Consiliului
de administraŃie.
Art. 29 ContestaŃiile privind neacordarea burselor sau a altor reduceri de
taxă se depun individual la Secretariatul rectoratului, cel mai târziu 10 octombrie.
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Cap. V DispoziŃii finale
Art. 30 StudenŃii UniversităŃii Ecologice din Bucureşti pot beneficia şi de
alte de burse, cu respectare dispoziŃiilor legale, în baza unor contracte încheiate
cu diverşi agenŃi economici.
Art. 31 Prezentul Regulament a fost revizuit şi aprobat în şedinŃa Senatului
UniversităŃii Ecologice din 27 iunie 2012 şi intră în vigoare începând cu anul
universitar 2012-2013.

PREŞEDINTELE SENATULUI,
Prof. univ. dr. Constantin DĂNCIULESCU
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