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INSTRUCȚIUNE PRIVIND ACORDAREA BURSELOR DE STUDIU DESTINATE STUDENȚILOR-
DOCTORANZI 

 
Prezenta instrucțiune reglementează modalitatea de acordare a burselor de studiu din fonduri proprii 
destinate studenților-doctoranzi din Universitatea Transilvania din Braşov (UTBv), în vederea stimulării 
performanței științifice în domeniul studiilor universitare de doctorat.  
 
Bursele se acordă pe bază de competiție, fiind alocată câte o bursă pentru fiecare domeniu de doctorat din 
cadrul IOSUD-UTBv. Sunt eligibili să participe la competiție studenții-doctoranzi înmatriculați începând cu 
anul universitar 2018-2019, indiferent de forma de învățământ și regimul de finanțare, care au obținut 
media de absolvire a ciclului de licență de minimum 8.50 (media aritmetică între media anilor de studii de 
licență și media examenului de licență). Studenții-doctoranzi care beneficiază de bursă de la bugetul de 
stat vor continua să primească în paralel această bursă la valoarea integrală, pe perioada și în condițiile în 
care este îndreptățit să o primească.  
 
Bursa UTBv, în cuantum lunar de 2000 lei, se acordă începând cu data la care s-a făcut înmatricularea, 
până la finalizarea stagiului normal de doctorat (3 ani, respectiv 4 ani la domeniul Medicină). Acordarea 
bursei poate fi sistată dacă se constată neîndeplinirea programului de pregătire, conform activităților și 
termenelor prevăzute în programul individual de doctorat, pe baza monitorizărilor periodice, care vor 
include și evaluarea rezultatelor activității de cercetare (publicații, brevete etc.). În acest caz, precum și în 
situația în care studentul-doctorand beneficiar de bursă din partea UTBv este exmatriculat, indiferent de 
motiv sau nu își finalizează programul de doctorat (prin susținerea publică a tezei de doctorat) în cel mult 
un an după termenul normal de 3 sau 4 ani, bursa primită până în acel moment va fi returnată integral sau 
parțial, funcție de caz. Excepțiile motivate de la aceste cazuri vor fi aprobate de către Consiliul de 
Administrație. Întreruperea întemeiată a programului de studii doctorale conduce la suspendarea acordării 
bursei, fără posibilitatea de a se continua primirea bursei după revenirea din întrerupere (cu excepția 
cazurilor când întreruperea este determinată de motive medicale ori pentru creșterea copilului). 
 
Ierarhizarea candidaților se face pe domenii de doctorat, pe baza următoarelor criterii: 
1. media anilor de studii de licență - pondere 40 %;  
2. media anilor de studii de master - pondere 20 %;  
3. media obținută la examenul de specialitate pentru admiterea la doctorat - pondere 20 %; 
4. activitatea de cercetare științifică (ex. articole publicate, prezentări la manifestări științifice ș.a.), 

participarea la concursuri naționale/internaționale, premii obținute la astfel de concursuri, pe durata 
ciclurilor de licență și master - pondere 20 %. 

 
Punctajul minim necesar pentru acordarea bursei este de 75 de puncte (din punctajul maxim de 100 
puncte), bursa fiind acordată celui mai bine clasat candidat pe domeniu de doctorat. În caz de egalitate, 
bursa se acordă candidatului cu punctaj mai mare la criteriul de ierarhizare 1.  
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Analiza dosarelor candidaților va fi efectuată de către o comisie formată din prorectorul cu activitatea de 
cercetare ştiințifică și informatizarea, directorul CSUD și directorul SDI, rezultatele fiind validate de către 
Consiliul de Administrație al universității. Eventualele contestații se depun la Registratura universității în 
termen de 48 de ore de la afişarea pe site-ul universității a Hotărârii Consiliului de Administrație. 
Soluționarea contestațiilor este de competența CSUD, răspunsul la contestație urmând să fie afișat pe 
site-ul universității în maximum 15 zile calendaristice de la expirarea perioadei de depunere a 
contestațiilor. 
 
Dosarul de candidatură pentru obținerea bursei va conține: 
 cerere pentru înscriere la competiție, vizată de către conducătorul de doctorat (se vor menționa în 

cerere mediile de la criteriile de ierarhizare 1 - 3, validarea fiind făcută de secretariatul SDI la depunerea 
dosarului); 

 curriculum vitae;  
 fișă sintetică cu privire la activitățile/rezultatele indicate la criteriul de ierarhizare 4 și dovezile aferente, 

dacă este cazul. 
 
Calendar competiție 2018: 
 1 octombrie  - 5 octombrie 2018: depunerea dosarului de candidatură la secretariatul Şcolii Doctorale 

Interdisciplinare; 
 12 octombrie 2018: afișarea rezultatelor pe site-ul universității. 
 
Prezenta instrucțiune a fost discutată şi aprobată în şedința Consiliului de Administrație al UTBv din data 
de 2.04.2018. 
 
 
 
Prof. dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN,  Prof. dr. ing. Cătălin ALEXANDRU, 
Rectorul Universității Transilvania din Brașov Directorul CSUD, 
  
 


