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REGULAMENT PENTRU ACORDAREA BURSELOR
An universitar 2017/2018
Din fondul de burse alocat de Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca Facultăţii
noastre se acordă următoarele categorii de burse:
1. Burse de performanţă 12 %
2. Burse de merit 58 %
3. Burse de ajutor social 30 %
Bursa de performanţă şi bursa de merit se acordă în funcţie de rezultatele obţinute la
învăţătură şi purtare, pe secţii şi ani de studiu, respectându-se cuantumul bursei prevăzute prin
hotărârea privind bursele studenţilor, luată de Senatul Universităţii "Babeş-Bolyai" ClujNapoca.
La Facultatea de Teologie Ortodoxă se stabilesc următoarele criterii suplimentare pentru
acordarea burselor:
I.În conformitate cu prevederile Regulamentului menţionat se va respecta procentul de
burse acordat fiecărei secţii în relaţie directă cu numărul studenţilor bugetaţi din secţiile
respective.
II.Plafonul de medie până la care se poate coborî (în funcţie de fondul alocat pentru
burse de către Universitate) în acordarea bursei este următorul:
A. Nivel licenţă
 Bursă de performanţă
o Toate programele de studiu – media 10.00 şi Excepţional la purtare


Bursă de merit
o Teologie Ortodoxă Pastorală- media 8.50 şi Excepţional la purtare
o Teologie Ortodoxă Didactică, Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială şi
Artă Sacră –7.50 şi Excepţional la purtare.

B. Studii Master
 Bursă de performanţă
o Toate programele de studiu - media 10.00.
 Bursă de merit
o Toate programele de studiu - media 9.00

Bursa de ajutor social se va acorda în conformitate cu normele legale şi cu
Regulamentul Universităţii "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca privind acordarea de burse pentru
studenţi, respecâtându-se procentul de 30 % şi calificativul Foarte Bine la purtare.
III.Conform Regulamentului Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, orice tip de
bursă se acordă în baza unei cereri depuse la secretariatul facultăţii în maxim 15 zile lucrătoare
de la începerea semestrului.
IV.În toate cazurile se va ţine cont de comportamentul moral al studentului şi
participarea la programul religios, exprimat prin calificativul la purtare, conform precizărilor
fiecărei categorii de burse.
V. Toate detaliile suplimentare sunt cuprinse în Regulamentul Universităţii "BabeşBolyai" Cluj-Napoca privind acordarea burselor pentru studenţi.

