
ANUNT BURSE SPECIALE 

 Studentii care solicita burse speciale (FORUMUL CARIEREI, INCESA, DE VOLUNTARIAT, 

PENTRU PROBLEME SPECIALE) pentru semestrul I 2016-2017 vor depune dosarele  cu documentele 

aferente pana pe data de 1.11.2016 orele 10,00. 

Bursele speciale sunt următoarele:  

1. Bursa FORUMUL CARIEREI acordată susţinerii studenţilor cu rezultate deosebite în 

activitatea organizatorică, ştiinţifică, cultural artistică sau sportivă, în activităţile suport din 

universitate/facultate.  

(1) Bursa FORUMUL CARIEREI se poate acorda studenţilor care, într-o formă organizată, se 

implică şi realizează performanţă în proiecte aprobate de Consiliul de Administraţie, precum: a) 

promovarea imaginii universităţii prin competenţele şi abilităţile pe care studentul le-a dovedit în 

cadrul activităţilor de internship sau alte activităţi productive-aplicative realizate sub auspiciile 

Universităţii din Craiova;  b) editarea şi redactarea unor reviste, broşuri, produse software, produse 

multimedia care au avut ca rezultat promovarea cu succes a universităţii; c) optimizarea activităţilor 

administrative desfăşurate în căminele studenţeşti, cantinele sau alte compartimente ale 

universităţii; d) implicare în organizarea unor manifestări etc.  

(2) Bursele FORUMUL CARIEREI se pot acorda lunar, pe o perioadă aprobată de către Consiliul 

de Administraţie.  

(3) După angajare, studenţii care au beneficiat de burse FORUMUL CARIEREI vor întreprinde 

demersuri împreună cu Universitatea din Craiova pentru a convinge angajatorii să contribuie la 

fondul de burse FORUMUL CARIEREI, destinat următoarelor generaţii de studenţi, pentru a asigura 

sustenabilitatea stimulării activităţilor cu efect benefic asupra carierei acestora.  

(4) Analiza, aprobarea şi acordarea acestor burse se face de către Comisia Centrală de 

acordare a burselor pe universitate, la propunerea decanilor, în cuantum şi durată stabilite şi 

aprobate de Consiliului de Administraţie, în limita fondului existent la nivel de universitate şi alocat 

acestor tipuri de burse - burse speciale;  

(5) Această bursă poate fi cumulată cu o bursă dintr-o altă categorie menţionată în prezentul 

Regulament.  

2. Bursa INCESA se acordă pentru activităţi de cercetare aplicativă desfăşurate de studenţi. 

Bursa „INCESA' poate fi acordată: a) studenţilor implicaţi în activități de cercetare aplicată cu 

finalitate şi utilitate dovedite pentru partenerii şi beneficiarii Universităţii din Craiova; b) studenţilor 

implicaţi în activități de cercetare aplicativă desfăşurate în vederea realizării unor instrumente, 

produse, servicii sau proceduri care au ca scop rezolvarea unor probleme ale Universităţii din 

Craiova; c) studenţilor implicați în promovarea cercetării, inovării şi transferului de tehnologie şi 

cunoaştere prin desfăşurarea unor activităţi suport aprobate în prealabil de Consiliul de 

Administraţie; d) studenţilor care obţin rezultate deosebite la manifestări extracurriculare, în afara 

domeniului de studiu la care sunt înmatriculaţi.  



(2) Această bursă poate fi cumulată cu o bursă dintr-o altă categorie menţionată în prezentul 

Regulament.  

(3) Analiza, aprobarea şi acordarea acestor burse se face de către Comisia Centrală de 

acordare a burselor pe universitate, în cuantum şi durată stabilite şi aprobate de Consiliul de 

Administraţie, în limita fondului existent la nivel de universitate şi alocat acestor tipuri de burse - 

burse speciale. 

3. Studenții Universității din Craiova pot beneficia de bursă de voluntariat în cuantum de 200 

lei/lună. Bursele de voluntariat se acordă din venituri proprii și în limita resurselor bugetare, câte una 

pe facultate, pe perioada unui semestru universitar. Studenţii de la cursurile de zi licență și master, 

indiferent de an, care doresc să aplice pentru acest tip de bursă vor depune la secretariatul facultăţii 

o cerere însoţită de diplome și documente doveditoare ale activităților de voluntariat . Comisia 

analizează documentele și propune Consiliului de Administrație al Universității acordarea bursei 

studentului cu cel mai mare punctaj din fiecare facultate. Punctajul se acordă astfel :  

1. acțiuni de voluntariat în proiectele Universității din Craiova sau Convenției Organizațiilor 

Studențești – 5p voluntarul coordonator al acţiunii, 2p voluntarul;  

2.acțiuni de voluntariat în proiectele sociale desfășurate de către entități recunoscute de 

Universitate din Craiova și Convenția Organizațiilor Studențești – 4p voluntarul coordonator al 

acţiunii, 2p voluntarul;  

3. alte acțiuni de voluntariat desfășurate de către entități recunoscute de Universității din 

Craiova și Convenția Organizațiilor Studențești – 2p voluntarul coordonator al acţiunii, 1p voluntarul. 

4. Bursa specială se acorda de Consiliul de Administrație al Universității, la propunerea 

Consiliilor facultăților pentru studenții cu taxă, cu grave probleme de sănătate sau sociale. Bursa, în 

cuantum egal cu ½ din valoarea taxei de studii anuale, se acordă pentru plata acesteia din urmă. 

Studenții cu taxă, care au probleme de natura celor menționate mai sus, pot solicita și primi o singură 

dată pe perioada studiilor bursa specială. Solicitarea de bursă specială este aprobată de Consiliul 

Facultății și ulterior de Consiliul de Administrație, avându-se în vedere și eventualele restricții 

bugetare precum și veniturile facultății, provenite doar din taxe de studii. 

 

 

 

 

 

 

 

Afisat astazi 28.10.2016 


