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Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin 
material pentru studenți 

 

CAPITOLUL I 
Dispoziții generale 

Art. 1 Prezentul regulament stabilește cadrul general de acordare a burselor şi a altor 
forme de sprijin material pentru studenții Universității Adventus din Cernica. 

Art. 2 Fondul de burse poate fi constituit din veniturile proprii ale universităţii, din 
subvenția acordată de Biserica Adventistă Universității Adventus şi din alte surse atrase de 
Universitate, potrivit legii. 

Art. 3 (1) Universitatea acordă, în limita fondurilor disponible, următoarele categorii 
de burse: 

a) burse pentru stimularea performanței – burse de merit; 
b) burse sociale de susținere pentru traversarea unor momente deosebite în familie; 
c) burse sociale ocazionale pentru susținerea studenților cu venituri reduse; 
d) burse acordate de fundații naționale sau internaționale / personalități sau burse 

private. 
(2) Bursele sociale se acordă pe durata studiilor, până la împlinirea vârstei de 26 de 

ani. 

(3) Directorii programelor de studii și serviciul capelanie au datoria de a identifica și 
informa conducerea UA cu privire la situațiile sociale și economice dificile ale studenților, astfel 
încât nici un student să nu renunțe la studii din cauza imposibilității de a-și achita taxele de 
școlarizare sau cheltuielile de întreținere în campus. 

Art. 4 Fiecare student al Universității Adventus din Cernica  beneficiază de subvenţie 
din partea Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea. Această subvenţie este repartizată în mod 
egal indiferent de situaţia materială a studentului, anul de studii sau specializare și acoperă 
diferența dintre taxa de studii și taxele de cazare și masă achitate de student și costul real al 
derulării proceselor educaționale și funcționării campusului. 

Art. 5 Personalităţi şi fundaţii naţionale şi internaţionale pot acorda burse care să le 
poarte numele, burse ce vor fi atribuite pe baza condiţiilor impuse de către aceştia. 

Art. 6 Persoanele juridice şi fizice pot acorda studenţilor burse private, pe bază de 
contract individual cu studenţii. 
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CAPITOLUL II 
Bursa pentru stimularea performanţei – bursa de merit 

Art. 7. Bursele de merit se acordă studenţilor integralişti, de la cursurile de zi, in 
condiţii de competiţie privind performanţele şcolare în cadrul aceluiaşi program de studii. 

Art. 8. În cadrul programelor de studii bursele se repartizează pe ani de studii, 
conform următoarelor criterii: 

(a) Studentul cu cea mai mare medie generală din fiecare an de studiu la fiecare 
specializare. Media generală nu poate fi însă mai mică de opt. 

(b) Prezenţa de 80% - 100% la cursuri şi seminarii precum şi la cursurile facultative 
la care studenţii sau înscris în mod benevol. 

(c) Studenţii au promovat examenele la disciplinele facultative la care sau înscris. 

Art. 9. În situaţia în care există doi sau mai mulţi studenţi cu aceeaşi medie generală 
fiecare va beneficia de bursă de merit. 

Art. 10. Bursa de merit nu este condiţionată de veniturile medii anuale ale membrilor 
familie studentului. 

Art. 11. Cuantumul bursei de merit este stabilit de către Senatul Universității Adventus 
din Cernica  la începutul fiecărui an universitar şi este comunicat studenţilor. 

Art.12. Bursa de merit se acordă intr-o singură tranșă, o singură dată într-un an 
universitar. 

Art. 13.  Media anuală pe baza căreia se stabilesc studenții bursieri este calculată de 
către serviciul secretariat şi comunicată în scris Consiliului de administrație. 

Art. 14. Nu se acordă bursă de merit sau de studii studenţilor din anul trei şi patru, 
care se găsesc în condiții de prelungire de studii sau repetare de studii. 

Art. 15. (1) Studenţii care urmează concomitent două specializări pot beneficia de 
bursă de merit numai la una din cele două specializări cu condiţia ca numărul total al anilor în 
care beneficiază de burse să nu depăşească numărul anilor de studii prevăzut ca durată de 
şcolarizare la specializarea de la care urmează să beneficieze de bursă. 

(2) Absolvenţii cu diplomă de licenţă care urmează o a doua specializare sau studenţii 
reînmatriculaţi pot beneficia de burse cu condiţia ca numărul anilor în care au beneficiat de 
bursă să nu depăşească numărul anilor de studiu prevăzut ca durată de şcolarizare la 
specializarea de la care urmează să beneficieze de bursă. 

 

CAPITOLUL III 
Bursa socială de susținere pentru traversarea unor momente deosebite în 

familie 

Art. 16 Universitatea Adventus acordă susţinere financiară, la cerere, pe baza 
documentelor justificative, studenţilor pentru traversarea unor momente deosebite în familie, 
astfel: 
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(a) Bursă de susținere ocazională de maternitate, care se acordă studentei sau 
studentului a cărui soț/soţie nu realizează alte venituri decât bursele şi constă într-o bursă care 
se acordă o singură dată în cursul anului universitar pentru fiecare copil născut; Suma care se 
atribuie în caz de maternitate este egală cu cuantumul anual al bursei de merit din 
Universitatea Adventus din Cernica. 

(b) Bursa de sprijin social ocazional în caz de deces se poate acorda pentru decesul 
unui membru al familiei studentului (soţ, soţie, copil) sau în caz de deces al studentului 
necăsătorit sau căsătorit, cu soţie/soţ care nu realizează venituri. Suma care se atribuie în caz 
de deces este egală cu cuantumul anual al bursei de merit din Universitatea Adventus din 
Cernica. 

Art. 17 (1) În vederea acordării burselor sociale, studenţii trebuie să depună o cerere 
adresată Directorului General Administrativ, însoțită de copii după documente justificative 
(certificat de naștere / deces, alte documente relevante). 

(2) Cererea însoțită de documente justificative va fi înaintată Consiliului de 
administrație care va analiza și decide acordarea bursei.  

 

 

CAPITOLUL IV 
Bursa socială ocazională pentru susținerea studenților cu venituri 

reduse 

Art. 18. (1) În limita fondurilor disponibile, UA poate acorda studenţilor, la cerere, pe 
baza documentelor justificative, bursa socială. Această bursă 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 socio-economic, în cazul cărora 
venitul maxim lunar cumulat al membrilor familiei nu depășește salariul minim pe economie. 

(2) În limita fondurilor disponibile această categorie de bursă se poate acorda 
aceluiaşi student de cel mult două ori în cursul unui an universitar. 

 
Art. 19 (1) În vederea acordării bursei sociale pentru venituri reduse studentul trebuie 

să depună o cerere adresată Directorului General Administrativ însoțită de documente 
justificative: 

a) documente care să demonstreze veniturile studentului, respectiv ale familiei sale.  
b) pentru situaţiile în care există suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare a cererii 

pentru acordarea bursei sociale poate solicita studentului să prezinte raportul de anchetă 
socială, realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situaţia exactă a familiei 
acestuia. Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părinţii studentului lucrează sau 
domiciliază în străinătate; 

c) copii de pe certificatul/certificatele de deces ale părintelui/părinţilor, dacă este 
cazul; 

(2) Comisia de evaluare a cererilor este constituită din membrii Consiliului de 
administrație al UA. 
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(3) Ordinea priorităţilor la acordarea burselor de sprijin este ordinea crescătoare a 
venitului pe membru de familie. 

 
(4) Bursa socială se acordă semestrial, sub forma de reducere la taxa de cazare. 

Cuantumul reducerii este de 50% din taxa de cazare.  
 
 
 

CAPITOLUL V 

Burse acordate de fundații naționale sau internaționale / personalități sau 
burse private. 

Art. 20 Universitatea Adventus pune la dispoziția studenților periodic burse atrase 
prin intermediul fundațiilor naționale /internaționale și diferitelor departamente ale BAZȘ din 
țară sau străinătate. 

Art. 21 (1) Bursa Aristide Doroftei este oferită anual, în funcție de posibilitățile 
finanțatorului de către organizația Romanian Ministry International (SUA) unui număr de 
maximum 10 studenți. 

(2) Condițiile pentru acordarea bursei, stabilite de Universitatea Adventus și 
Romanian Minsitry International sunt: 

- studenții trebuie să fie înmatriculați la programul de studii Teologie Pastorală; 
- studenții trebuie să fie în anul II, III sau IV; 
- studenții trebuie să fie integraliști; 
- studenții trebuie să nu mai fi beneficiat anterior de aceeasi bursă. 
(3) În perioada comunicată de conducerea Universității, studenții trebuie să depună 

la Secretariatul Universității formularul de aplicare standard, completat. 
(4) După încheierea perioadei de depunere a cererilor, Consiliul de Administrație 

împreună cu finanțatorul vor decide numele studenților bursieri. 
(5) Cuantumul bursei este de 500 de dolari și se acordă în tranșă unică. 
(6) Finanțatorul are dreptul de a modifica numărul burselor și cuantumul acestora în 

funcție de propriile posibilități financiare. 
 
Art. 22 (1) Bursa Student valdenz se acordă anual de către Universitatea Adventus 

și Departamentul Publicații al Uniunii Romane a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din 
Romania unui număr de maximum 10 studenți. 

(2) De bursă pot beneficia studenții care pe perioada verii dinaintea anului universitar 
respectiv au fost implicați în programul Romanian Youth Challenge, origanizat de 
Departamentul Publicații al Uniunii Romane a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din 
Romania. 

(3) Cuantumul bursei este de 200 de euro și se acordă în tranșă unică. 
(4) Fondul de burse este acoperit de către Universitatea Adventus (50%) și 

Departamentul Publicații al Uniunii Romane a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din 
Romania (50%). 

Art 23 (1) Sprijin financiar sub formă de împrumut, oferit de Asociația Adventus 
este o formă de sprijin financiar reciproc, acordat din fondurile Asociației Studențești Adventus 
oricărui student al Universității Adventus care îndeplinește următoarele condiții: 

a) Respectă regulamentele UA  
b) Are prezență la cursuri conform regulamentelor UA 
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c) Are prezența la programele spirituale organizate în campus (altar și servicii divine) 
(2) Suma de care va beneficia un student nu va depăși 500 de euro pe an 
(3) Un student poate beneficia de Bursa Adventus pe parcursul studiilor de cel mult 
trei ori în cazul studenților la Teologie Pastorală și de cel mult două ori în cazul 
studenților la Asistență socială și Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar 
(4) Studenții beneficiari ai sprijinului financiar oferit sub forma bursei Adventus se 
angajează să returneze suma primită astfel: 
-     în termen de 2 ani de la angajare, în cazul unui ajutor de maxim 500 euro; 
- în termen de 3 ani de la angajare, în cazul unui ajutor între 501 și 1000 euro; 
- în termen de 4 ani de la angajare, în cazul unui ajutor între 1001 și 1500 euro. 

(5) Studenții care solicită Bursa Adventus vor completa formularul tip pe care îl vor 

depune la Biroul Capelanului UA. Cererea poate fi depusă oricând pe parcursul 
anului universitar. 

(6) Cererile vor fi discutate pentru aprobare în cadrul Consiliului de Administrație al 

Universității Adventus. 
 

Art. 24. Studenții Universității Adventus pot beneficia și de alte tipuri de burse oferite 
de fundații naționale sau internaționale sau de persoane fizice. Fondul de burse, cuantumul 
acestora, criteriile de acordare se stabilesc de către finanțator. 

Art. 25 Organizarea și desfășurarea procedurii de acordare a burselor se realizează 
de către Consiliul de Administrație. 

Art. 26 (1) Anunţurile pentru depunerea cererilor şi documentelor justificative în 
vederea obţinerii burselor vor fi publicate pe site-ul universităţii cu minimum 15 zile lucrătoare 
înainte de data-limită pentru depunerea acestora.  

(2) Lista studenților selectați va fi adusă la cunoștința comunității academice. 
(3) Studenţii pot contesta, în scris, hotărârea Consiliului de administrație în termen de 

3 zile lucrătoare de la afişarea listei cu studenţii bursieri. 
(4) Contestaţiile se adresează directorului general administrativ. La expirarea 

termenului de depunere a contestaţiilor, acesta le prezintă Senatului UA, în termen de 10 zile 
de la depunere, se pronunţă şi comunică decizia prin afişarea acesteia la avizierul facultăţii. 
Decizia Senatului UA este definitivă. 

 
 
 

CAPITOLUL VI 
Dispoziţii tranzitorii şi finale 

Art. 27 Informaţiile privind bursele și alte forme de sprjin pentru studenți se fac 
publice prin afişarea pe pagina web şi la sediul universităţii, la începutul anului universitar. 

 
Art. 28 Bursele se plătesc cash sau prin virament în conturile de card ale 

studenților.  
 
Art. 29 Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării lui de către Senatul 

Universităţii Adventus. 
 

Prezentul regulament a fost discutat şi aprobat în şedinţa Senatului din data de 
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10.09.2020. 

La data intrării în vigoare a prezentului regulament, se abrogă Regulamentul privind 
acordarea burselor în Universitatea Adventus, aprobat de Senatul universitar în şedinţa din 
18.01.2012. 

 

 
 
 

Președintele Senatului,    Rector, 
Conf. univ. dr. Szallos-Farkas Zoltan   Conf. univ. dr. Laurențiu-Florentin Moț 

  


