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 IMPORTANT – Cererile se depun la Secretariatul Facultății până pe data de 22 octombrie 2021 (în zilele 
lucrătoare)  
 

4.15  (1) Bursele speciale  

A. Burse speciale de performanţă acordate de către Universitatea ”Ştefan cel Mare” din Suceava sunt:  

a) burse speciale de performanţă cultural-artistică;  

b) burse speciale de performanţă sportivă.  

B. burse speciale pentru implicarea în activităţi extracurriculare şi de voluntariat;  

C. burse speciale pentru suplimentarea suportului financiar în cadrul unor programe internaţionale în vederea 
stimulării participării studenţilor de la ciclul de licenţă, masterat și doctorat în cadrul programelor de mobilităţi 
şi plasamente internaţionale;  

D. (1) Burse speciale din venituri proprii, pe baza criteriilor din Anexa 3;  

     (2) Studenții doctoranzi care nu beneficiază de locuri finanțate de la buget și obțin rezultate deosebite în 
activitatea de cercetare (rezultate concretizate în publicații, conferințe, premii la târguri științifice etc.) pot 
beneficia de burse, la cerere, cu acordul conducătorului de doctorat, solicitare avizată de școala doctorală și 
directorul CSUD, în baza criteriului nr. 6 din Anexa 3 a prezentului regulament;  

E. Alte cazuri precizate prin criterii specifice la nivelul facultăţilor;  

F. Burse speciale pentru studenții din anul I care au obținut premiile I, II, III și mențiuni la olimpiade 
școlare/concursuri naționale sau internaționale din lista aprobată anual de către ministerul de resort din 
ultimii ani patru ani anteriori înmatriculării, la discipline din domeniul specializării, stabilite la nivelul facultății, 
sau media 10 la examenul de bacalaureat, pe baza documentelor doveditoare. Acest tip de bursă nu se 
cumulează cu bursa de merit.  

(2) Bursele de la art. 15 alin. (1) A (b) se pot atribui de CCABU inclusiv pe perioada vacanțelor. Aceste 
burse se pot acorda și în tranșă unică pe baza dosarelor individuale depuse de cei care au încheiate protocoale 
de promovare a imaginii USV. (Anexa 2).  

(3) Bursele de la art. 15 alin (1) A (a) și 1 B se pot atribui în tranșă unică la finalul fiecărui semestru 
pentru activitatea desfășurată în acel semestru, pe baza propunerilor coordonatorului activității și a dosarelor 
individuale depuse. (Anexa 2)  

(4) Pentru bursele speciale acordate de CCABU studenţii pot depune cereri la secretariatul 
Prorectoratului cu Baza Materială şi Probleme Studenţeşti. Analiza şi aprobarea dosarelor este de competenţa 
CCABU. 

(5) Studenţii care solicită burse speciale de la alin. 1 A şi B vor întocmi dosare ce vor conţine: 1. 
Adeverinţă de student; 2. CV; 3. Documente doveditoare specifice categoriei de burse, pentru aprecierea 
activităţii cultural artistice/ sportive/ implicarea în activităţi extracurriculare şi de voluntariat conform Anexei 
2, vizate de coordonatorul activităţii.  

(6) Bursele speciale se pot acorda studenţilor la nivel de universitate sau de facultate/CSUD din fondul 
de burse constituit, pe baza dosarelor depuse.  

(7) Bursele speciale se pot acorda într-o singură tranşă sau eşalonat pe 12 luni, în cuantum egal pentru 
fiecare lună. Modul de acordare a burselor se va aproba de CA, pe baza propunerilor primite de la CCABU. 


