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REGULAMENT  
PRIVIND ACORDAREA BURSELOR  

ŞI A ALTOR FORME DE SPRIJIN MATERIAL  
ŞI FACILITĂłI PENTRU STUDENłI  

LA UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREŞTI 

Capitolul I 

DISPOZIłII GENERALE 

 
Art. 1. Prezentul Regulament a fost elaborat în baza Legii educaŃiei 

naŃionale nr. 1/2011, a Cartei UniversităŃii Hyperion din Bucureşti şi a Regu-
lamentului privind activitatea profesională a studenŃilor. 

Art. 2. Stabilirea criteriilor specifice de acordare a burselor şi a altor 
forme de sprijin material pentru studenŃii UniversităŃii Hyperion din Bucureşti se 
face prin reglementări interne, aprobate de Senat şi Consiliul de AdministraŃie. 

Art. 3. Pentru studenŃii de la cursurile de zi se acordă burse de merit, în 
funcŃie de rezultatele obŃinute la învăŃătură şi/sau în cercetarea ştiinŃifică.  

Art. 4. În raport de situaŃia materială personală, a părinŃilor sau a susŃină-
torilor legali, studenŃii pot beneficia, la cerere, de alte forme de sprijin material 
(scutiri de taxe parŃial sau integral, alte ajutoare etc.). 

Art. 5. Bursele se acordă indiferent de vârstă, sex, etnie, religie sau 
apartenenŃă politică a studentului. 

Art. 6. Fondurile pentru alocarea burselor se stabilesc prin buget, de către 
Consiliul de AdministraŃie, şi Senatul universităŃii, pentru fiecare an universitar. 

Comisia de burse pe universitate răspunde de modul în care se repartizează 
bursele pe facultăŃi şi respectarea criteriilor de acordare a acestora. 
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Capitolul II 

BURSELE DE MERIT 

Art. 7.  Pentru studenŃii care urmează forma de învăŃământ ZI, cu rezultate 
foarte bune la învăŃătură – care promovează anul de studii cu media generală peste 
9,00-9,50 se acordă burse de merit începând cu al doilea an de studiu, pe baza 
mediilor obŃinute în anul precedent, în ordinea descrescătoare a mediilor, în limita 
procentului stabilit de Senat, Consiliul de AdministraŃie şi Consiliile facultăŃilor.  

Art. 8. Pot primi bursă de merit numai studenŃii de la cursurile de zi care 
şi-au îndeplinit integral activitatea prevăzută în Planul de învăŃământ şi care au 
promovat toate examenele. Dacă studentul se retrage pe parcursul anului de 
studiu, plata bursei încetează imediat. 

Art. 9. Cuantumul bursei de merit se stabileşte anual de Consiliul de 
AdministraŃie şi Senatul UniversităŃii Hyperion din Bucureşti. 

Art. 10. Bursele de merit se acordă, indiferent de venit, studenŃilor care 
îndeplinesc condiŃiile de la articolele 7 şi 8 ale prezentului Regulament şi care nu 
beneficiază de alte tipuri de burse sau alte forme de sprijin material, acordate în 
cadrul UniversităŃii Hyperion din Bucureşti. 

Art. 11. Media minimă corespunzătoare bursei de merit este condiŃionată 
de fondurile alocate de Senat şi Consiliul de AdministraŃie al UniversităŃii în  
limita bugetului aprobat pentru acordarea burselor. 

Art. 12. În cazul în care doi sau mai mulŃi studenŃi obŃin aceeaşi medie, se 
acordă bursă tuturor studenŃilor cu aceeaşi medie. 

Art. 13. StudenŃii exmatriculaŃi din motive disciplinare nu beneficiază de 
burse pentru anul în care sunt reînmatriculaŃi. 

Art. 14. StudenŃii care urmează concomitent două specializări din cadrul 
UniversităŃii Hyperion din Bucureşti şi îndeplinesc, la ambele, condiŃia de medie 
pot beneficia de bursă numai pentru una dintre specializări. 

Art. 15. StudenŃii transferaŃi de la alte universităŃi, cei transferaŃi de la 
învăŃământul la distanŃă sau de la frecvenŃă redusă la învăŃământul de zi, pot primi 
burse începând cu semestrul următor datei de promovare a verificărilor, coloc-
viilor şi examenelor de diferenŃă stabilite, dacă îndeplinesc condiŃiile de acordare 
a burselor. 

Art. 16. StudenŃii bursieri ai altor universităŃi care frecventează conco-
mitent şi cursurile de zi ale unei facultăŃi din cadrul UniversităŃii Hyperion din 
Bucureşti şi îndeplinesc condiŃiile prezentului Regulament pot beneficia de bursă 
şi la Universitatea Hyperion din Bucureşti. 
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Capitolul III 

 ALTE FORME DE AJUTOR MATERIAL  
SAU FACILITĂłI ACORDATE STUDENłILOR 

Art. 17. Pentru studenŃii merituoşi de la cursurile de zi care provin din 
case de copii sau din plasament familial, care sunt orfani de ambii părinŃi sau care 
în timpul studiilor sunt puşi în situaŃii materiale dificile, se acordă burse de studiu 
sau ajutoare materiale care constau din scutirea totală sau parŃială a taxei, în limita 
locurilor şi posibilităŃilor materiale ale UniversităŃii Hyperion din Bucureşti, cu 
aprobarea Consiliului de AdministraŃie. 

Beneficiază de aceste burse şi ajutoare, studenŃii de la toate formele de 
învăŃământ, pe baza cererii înaintate decanului facultăŃii, la care se anexează acte 
doveditoare în acest sens.  

Art. 18. Pentru studenŃii cu handicap fizic major, cu probleme grave de 
sănătate se acordă, la propunerea decanilor, scutiri totale sau parŃiale de taxe sau 
alte ajutoare materiale, pe baza cererilor însoŃite de acte doveditoare. 
 Pentru toate categoriile de studenŃi strâmtoraŃi sau cu dificultăŃi materiale 
nu se percep penalizări de întârziere a plăŃii ratelor. 

Art. 19. Universitatea Hyperion din Bucureşti acordă studenŃilor urmă-
toarele reduceri de taxă anuală de şcolarizare: 

a) reducerea cu 5% în cazul achitării integrale a taxei anuale în primele 
15 zile de la începerea anului universitar; 

b) reducerea taxei anuale cu 10% pentru studenŃii din aceeaşi familie (soŃ-
soŃie, părinŃi-copii, fraŃi-surori) pe bază de documente justificative; 

c) reducerea cu 25% a taxei pentru studenŃii din anul I care au obŃinut 
media generală 10,00 la examenul de bacalaureat; 

d) reducerea cu 50% a taxelor anuale pentru studenŃii anului I care sunt 
absolvenŃi ai Liceului Teoretic Hyperion din Bucureşti;  

e) gratuitate, în ultimul an de şcolaritate, pentru laureaŃii olimpiadelor 
şcolare internaŃionale şi naŃionale din ultimii doi ani calendaristici; 

f) reducerea totală sau parŃială a taxelor anuale pentru copii şi personalul 
angajat cu contract de muncă nedeterminat în cadrul UniversităŃii 
Hyperion din Bucureşti. 

g) scutirea de taxă în anul I pentru studenŃii specializărilor la care se 
înscriu un număr redus de studenŃi. 

Art. 20. Reducerile nu se cumulează, studentul beneficiind de reducerea 
cea mai  avantajoasă. 

Art. 21. StudenŃii de la cursurile de ZI, ID şi FR pot primit burse pe bază 
de contract din partea agenŃilor economici sau de la alte instituŃii şi credite de 
studiu acordate de bănci. Modalitatea de încheiere a contractelor între studenŃi şi 
agenŃii economici, precum şi condiŃiile de acordare a burselor aferente contrac-
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telor şi creditelor de studiu acordate de bănci, se stabilesc între cele două părŃi – 
studenŃii şi agenŃii economici sau bănci. Răspunderea pentru îndeplinirea condi-
Ńiilor contractuale revin fiecărui student care a încheiat un asemenea contract. 

Art. 21. Bursele de merit şi bursele de studiu pot fi retrase temporar sau 
definitiv de către Consiliul facultăŃilor pentru abateri grave de la normele 
disciplinei universitare, pe baza criteriilor stabilite de fiecare facultate. StudenŃii 
pot contesta, în scris, hotărârea de suspendare a bursei, în termen de 10 zile de la 
comunicarea hotărârii Consiliului facultăŃii. ContestaŃiile depuse se rezolvă de 
către Comisia de burse a facultăŃii, în termen de 15 zile de la depunerea acestora şi 
se confirmă de Rectorul UniversităŃii. 

Capitolul IV 

MODUL DE ATRIBUIRE A BURSELOR 

Art. 22. În scopul desfăşurării procedurii de acordare a burselor, a altor 
forme de ajutoare materiale şi a reducerilor de taxă se constituie, la nivelul univer-
sităŃii şi al facultăŃilor, comisii de atribuire a burselor în următoarea structură: 

a. Comisia de la nivelul universităŃii: 
− Prorectorul cu probleme didactice şi sociale studenŃeşti – preşedinte; 
− Secretarul-şef al universităŃii – membru; 
− Contabilul şef – membru; 
− Doi studenŃi membri ai Senatului, desemnaŃi de studenŃii care fac 

parte din Senat.  
b. Comisia de la nivelul facultăŃii: 

− Decanul facultăŃii – preşedinte; 
− Secretarul-şef al facultăŃii – membru; 
− Un student membru al Consiliului facultăŃii, desemnat de studenŃii 

care fac parte din Consiliul facultăŃii. 

Art. 23. În scopul obŃinerii burselor de merit şi a burselor de studii, deca-
natele vor înainta centralizat (tabel) cu deciziile Consiliilor facultăŃilor cu propu-
nerile acestora, la Rectoratul UniversităŃii, în termen de 15 zile de la începerea 
anului universitar. 

Art. 24. Secretarul-şef al universităŃii supune aprobării Consiliului de 
AdministraŃie propunerile consiliilor facultăŃilor şi ale Comisiei de la nivelul 
universităŃii şi transmite facultăŃilor hotărârea adoptată. 

Art. 25. Cererile privind scutirile sau reducerile de taxă se depun în 
termen de 15 zile de la începerea anului universitar şi, după ce sunt discutate de 
Consiliile facultăŃilor, se transmit Comisiei de la nivelul UniversităŃii, care le 
analizează şi le supune spre aprobare Consiliului de AdministraŃie. 
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Art. 26. Cererile de burse de merit, burse de studii şi cele privind scutirile 
şi reducerile de taxă se supun, înainte de semnarea lor de către Rector, avizului 
Consiliului de AdministraŃie. 

Art. 27. ContestaŃiile privind neacordarea burselor sau scutirilor şi redu-
cerilor de taxă se depun, individual, la Secretariatul General al UniversităŃii,  
în termen de 5 zile de la afişarea listelor respective şi se analizează de  
către Consiliului de AdministraŃie, urmând a se comunica decizia luată în termen 
de 15 zile. 

Art. 28. Prezentul Regulament a fost aprobat de Senatul UniversităŃii 
Hyperion din Bucureşti, în şedinŃa din 12 iulie 2011. 
 

R E C T O R, 

Prof.univ.dr. ION SPÂNULESCU 
 

 


