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Anexa nr. 4 
 
 

REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA BURSELOR PENTRU STUDENȚII 
ÎNMATRICULAȚI LA FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ ȘI CU FRECVENȚĂ 

REDUSĂ LA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI 
 
 

Centrului de Formare Continuă, Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă al 
Universității Babeș-Bolyai acordă următoarele tipuri de burse: 
 

- burse de performanță pentru studenții înmatriculați la forma de învățământ la 
distanță (ID) și cu frecvență redusă (IFR), care pot fi asigurate din veniturile 
proprii ale CFCIDFR al UBB și/sau din veniturile proprii ale facultăților care 
organizează forma de ID și/sau IFR; 

 
- burse speciale pentru activitatea științifică (de excelenţă); burse speciale 

pentru activitatea sportivă, pentru studenții înmatriculați la forma de 
învățământ la distanță (ID) și cu frecvență redusă (IFR)1, care pot fi asigurate 
din veniturile proprii ale CFCIDFR și/sau din veniturile proprii ale facultăților care 
organizează forma de ID și/sau IFR; 

Pentru acordarea burselor specificate mai sus se vor avea în vedere următoarele 
direcții: 

- Bursele speciale pentru activitatea ştiinţifică (de excelenţă) pentru studenții ID și 
IFR se acordă doar semestrial, respectând însă aceleași principii de evaluare și 
acordare precum bursele de același tip pentru studenții de la învățământ cu 
frecvență (IF). Nominalizarea acestor burse este de competența Consiliului Științific 
al Universității. 

 
- Bursele de performanță pentru studenții ID și IFR se acordă semestrial pe baza 

rezultatelor obținute de student în semestrul precedent celui pentru care solicită 
bursa. 

 
- În cazul burselor de performanță pentru studenții ID și IFR, clasamentul se face 

semestrial pe baza mediei notelor obținute în semestrul precedent. 
 

- Bursele pentru studenții ID și IFR se acordă la cererea studenţilor, sub semnătură 
proprie. Se vor plăti printr-un singur transfer, în luna ulterioară celei în care se 
certifică obținerea bursei. 

 

                                                           
1 Nu se exclud bursele speciale pentru activitatea cultural-artistică în condițiile în care vor exista programe ID și/sau 
IFR de acest profil. 
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- Condiţia de obţinere a unei burse acordate de către UBB prin CFCIDFR este ca 
studentul să fie “integralist”. Studentul “integralist” este studentul care a obţinut în 
sesiunea de examene precedentă semestrului pentru care solicită bursă minimum 
30 de credite la disciplinele obligatorii şi opţionale, potrivit celor alese de student 
pentru semestrul precedent, prevăzute în contractul de studiu. În cazul facultăţilor 
la care, pentru un semestru sunt stabilite peste 30 de credite, studentul va fi 
considerat “integralist” dacă obţine numărul de credite pentru toate disciplinele 
obligatorii și opționale prevăzute în planul de învățământ pentru acel semestru. 

 
- Evaluarea şi creditele aferente modulului de pregătire pedagogică nu sunt luate în 

calcul pentru condiţia de integralist şi, implicit, pentru calculul mediei. 
 

- Un student care urmează în paralel un program IF și unul ID şi/sau IFR nu poate 
primi două burse simultan, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai 
mare sau care se acordă pentru o perioadă mai îndelungată de timp. Bursele 
speciale (de excelenţă) și cele de performanță pentru studenții ID și IFR nu se 
exclud reciproc însă. 

 
- Cuantumul bursei de performanță, respectiv a bursei speciale pentru activitatea 

ştiinţifică (de excelenţă) pentru studenții ID și IFR, precum și fondul total dedicat 
acestora (numărul maxim de burse din fiecare dintre cele două tipuri) se va stabili 
prin aprobarea Senatului înaintea începerii anului universitar, având în vedere 
următoarele: 

 

 Înaintea începerii fiecărui an universitar, în Consiliul de Conducere al 
CFCIDFR se va stabili cuantumul bursei de performanță semestriale pentru 
studenții ID și IFR. 

 
 Cuantumul bursei speciale pentru activitatea științifică (excelenţă), a bursei 

speciale pentru activitatea sportivă, pentru studenții înmatriculați la ID și IFR, 
se va stabili înaintea începerii fiecărui an universitar în Consiliul de Conducere 
al CFCIDFR. 

 
 La începutul fiecărui an universitar Consiliul de Conducere al CFCIDFR va 

înainta spre aprobarea Senatului UBB cuantumul bursei de performanță, 
respectiv a bursei speciale pentru activitatea ştiinţifică (de excelență) pentru 
studenții ID și IFR, și numărul de burse pentru fiecare program de studiu. 

 
 Numărul de burse pentru un program de studiu se va calcula folosind o 

pondere de 5% din numărul de studenți înmatriculați la începutul anului 
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universitar (prin rotunjire simplă, dar nu mai puțin de o bursă pentru fiecare 
program de studiu). Bursele se acordă pentru programele de studiu la care 
sunt înmatriculați cel puțin 10 studenți. 

 
 La începutul fiecărui an universitar se va discuta în Consiliul de Conducere al 

CFCIDFR și se va supune aprobării Senatului UBB acordarea de burse pentru 
studenții ID și IFR înmatriculați în anii I, II, III, IV de studiu licență, respectiv 
studenții IFR înmatriculați în anii I, II de studiu master. 

 
- Metodologia și procedurile de implementare (stabilirea comisiei, criteriile de 

departajare, repartizarea sarcinilor între facultăți și CFCIDFR etc.) a acordării 
burselor pentru studenții înmatriculați la învățământul la distanță și cu frecvență 
redusă se vor stabili înainte de începutul anului universitar prin decizie a Consiliului 
de Conducere al CFCIDFR. 
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