UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIEȘTI

Extras din
Regulamentul de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii
înmatriculaţi la cursurile cu frecvenţă – licenţă şi master
http://www.upg-ploiesti.ro/management_institutional/metodologii__regulamente_si_coduri/index.html

Capitolul II - CATEGORII DE BURSE
Art. 21. Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti acordă următoarele categorii de burse:
 Bursele pentru stimularea performanţei academice:
o bursă de performanţă;
o bursă de merit;
 Bursele pentru susţinerea financiară a studenţilor cu venituri reduse:
o bursă socială;
o burse sociale ocazionale.
 Burse speciale.
Art. 24. Bursele de performanţă se acordă lunar, începând cu anul al doilea de studii, în urma recunoașterii
performanțelor de către Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, pentru o perioadă de 12 luni calendaristice,
dar nu mai mult de finalizarea studiilor, la cerere (Cerere tip - Anexa 2) studenţilor/masteranzilor
integralişti înmatriculaţi la orice domeniu/program de studii din cadrul universităţii, prin concurs.
Art. 25. Bursa de performanță se acordă studenților care îndeplinesc cumulat următoarele criterii:
1) Rezultate la învățătură - îndeplinirea tuturor obligaţiilor didactice prevăzute în planul de învăţământ (60
credite/an universitar) și media minimă 9,50;
2) Cercetare științifică - participarea la manifestări ştiinţifice studențești, publicarea de lucrări şi articole
ştiinţifice, inovaţii şi brevete, obținerea de premii la concursuri științifice/olimpiade studențești.
Art. 29. Bursele de merit se acordă de drept, fără cerere, semestrial, în limita fondului de burse disponibil,
studenţilor/masteranzilor integraliști din anii I – IV de studii universitare de licenţă şi de masterat, care au
obţinut în anul universitar anterior/concursul de admitere (studenții din anul I) pentru bursele din semestrul I
sau la sfârşitul semestrului I pentru bursele din semestrul al II-lea mediile generale minime, stabilite la
începutul fiecărui an universitar de către Consiliul de Administraţie, respectiv:
Mediile generale minime sunt:
- studenţii la ciclul de studii universitare de licență din anii I – IV - media generală minimă 7.00;
- studenţii la ciclul de studii universitare de master din anii I - II - media generală minimă 8.00.
Art. 32. Bursa specială se poate acorda studenților care au obţinut performanţe cultural-artistice și sportive
deosebite şi/sau pentru implicarea în activităţi extracurriculare şi de voluntariat.
Art. 40. Bursele sociale se acordă la cerere (Cerere tip - Anexa 2) următoarelor categorii de studenţi:
a) studenţii orfani de unul sau ambii părinţi, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie
plasamentul şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale;
b) studenţii bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă de diabet, boli
maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii
congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul
autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică, cei infestaţi cu virusul HIV
sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor,
spondilită anchilozantă sau reumatism articular şi cu orice alte boli cronice pe care senatele universitare le
pot lua în considerare;
c) studenţii integralişti a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea semestrului/anului
universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe
economie.
Art. 49. Studenţii pot beneficia ocazional, la cerere, pe baza documentelor justificative, şi de următoarele
tipuri de burse sociale, indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă categorie de bursă:
 bursa pentru ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte, care se poate acorda:
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a) studenţilor cu unul sau ambii părinţi decedaţi, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie
plasamentul;
b) studenţilor defavorizaţi din punct de vedere socio-economic, a căror familie nu a realizat în cele 3 luni
dinaintea depunerii cererii pentru acordarea acestui tip de bursă, un venit lunar net mediu pe membru de
familie mai mare de 75% din salariul minim net la nivel naţional.
 bursa pentru ajutor social ocazional de maternitate, care se acordă studentei sau studentului a cărui
soţie nu realizează deloc venituri sau venituri mai mari decât salariul de bază minim net la nivel
naţional şi constă într-o bursă pentru naştere şi lăuzie şi o bursă pentru procurarea îmbrăcămintei
copilului nou-născut;
 bursa pentru ajutor social ocazional în caz de deces se poate acorda pentru decesul unui membru al
familiei studentului (ei). Prin membru de familie se înţelege soţ, soţie, copil. În cazul decesului
studentului(ei) necăsătorit(ă), căsătorit(ă) cu soţie/soţ care nu realizează venituri, bursa se acordă
rudelor de gradul I/ succesorului legal. Ajutorul social ocazional în caz de deces se poate acorda,
pentru fiecare caz, în cuantum de 35% din suma stabilită la nivel naţional în cazul salariaţilor.
Art. 52. Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti acordă următoarele forme de sprijin material pentru studenţi:
a) reducerea taxei de studii;
b) reducerea regiei de cămin.
Art. 55. Se pot acorda reduceri ale taxelor de studii studenţilor de la învăţământul cu frecvență care se
încadrează în următoarele categorii:
a) studenţii orfani de unul sau ambii părinţi, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie
plasamentul şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale, integralişti sau
neintegralişti;
b) studenţii bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă de diabet, boli
maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii
congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul
autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică, cei infestaţi cu virusul HIV
sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular,
integralişti sau neintegralişti;
c) studenţii integralişti a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea semestrului/anului
universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe
economie. Studenţii din anul I din această categorie pot depune dosar începând cu semestrul II, dacă sunt
integralişti.
d) Studenţii care sunt salariaţi ai UPG Ploieşti, precum şi studenţii care sunt copiii salariaţilor
universităţii, pentru un singur program de studii universitare de licenţă sau masterat.
Art. 63. Se pot acorda reduceri ale regiei de cămin studenţilor de la învăţământul de zi, cu sau fără taxă care
se încadrează în următoarele categorii:
a) studenţii orfani de unul sau ambii părinţi, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie
plasamentul şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale, integralişti sau
neintegralişti;
b) studenţii bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă de diabet, boli
maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii
congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul
autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică, cei infestaţi cu virusul HIV
sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular,
integralişti sau neintegralişti;
c) studenţii integralişti sau neintegralişti (cu maxim 3 restanţe) a căror familie nu a realizat în cele 3 luni
înainte de începerea semestrului/anului universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai
mare decât salariul de bază minim net pe economie.

