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REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA BURSELOR PENTRU STUDENȚI
Institutul Teologic Baptist din București oferă studenților o bursa de merit și 5 burse
sociale. Studenții care beneficiază de această bursa trebuie să îndeplinească
următoarele criterii:
BURSA DE MERIT

Art. 1. Bursa de merit se acordă studenţilor care au o activitate profesională foarte
bună şi au înregistrat performanţe meritorii. Bursa de merit este destinată susţinerii
materiale a studenţilor cu performanțe academice deosebite.
Art. 3. Bursa de merit se acordă:
- la începutul anului universitar
- pe perioada unui an calendaristic
- studenţilor (anul I, II, III, IV) care înregistrează cea mai mare medie anuală. În cazul
anului I de studiu, bursa se acordă studentului care a înregistrat cea mai mare medie
la examenul de admitere.
Art. 4. Bursa de merit acoperă în întregime costurile de învățământ pentru studentul
care înregistrează cele mai bune performanțe academice.
Art.5. Pentru a beneficia de bursa de merit studentul va prezenta la oficiul contabil o
adeverință eliberată de secretariatul facultății, care atestă situația academică
înregistrată.
BURSA SOCIALĂ

Art. 5. Bursa socială este oferită studenților cu o situație socială mai dificilă, și care
întâmpină probleme în achitarea costurilor ce țin de cămin, cazare și/sau școlarizare.
Această bursă este oferită prin baza unui parteneriat cu Fundația Resourse Leadership
Inc. din Canada.
Art. 6. Bursa socială se acordă:
- La începutul și pe parcursul anului universitar
- Pe o perioada unui an calendaristic
- Studenților cu o situație socială mai dificilă
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Art. 7. Cuantumul bursei sociale se stabileşte de către Consiliul Facultății în funcție
de următoarele criterii:
- situația socială a studentului care solicită bursa socială
- situația academică a studentului
- situația familială a studentului
Art.8. Dosarul studenților care solicită bursa socială trebuie să cuprindă următoarele
acte:
-

Cerere pentru bursă socială
Adeverință de venit părinți
Adeverință de la orfelinat (în cazul studenților care provin din orfelinate)
Copie certificat deces (în cazul studenților care au unul sau ambii părinți
decedați)
- Adeverință de la secretariatul facultății care să ateste situația academică a
studentului
Art. 9. Dosarele pentru solicitarea burselor se depun la decanatul facultăţii la
începutul anului pentru bursele de merit și /sau pe parcursul anului pentru bursele
sociale.
Art. 10. Decanatul înaintează Rectoratului dosarele candidaţilor împreună cu lista de
priorităţi a solicitanţilor.
Art.11. Ţinând cont de numărul de burse alocate domeniului respectiv, pe baza unui
set de criterii anterior stabilite, Consiliul Facultății analizează propunerile înaintate de
studenți şi atribuie bursele către solicitanți. Rezultatele deliberării se consemnează
într-un proces verbal și se validează de către Rectorul facultății.
E. Dispoziţii finale
Art. 12. Prezentul regulament pentru acordarea burselor de merit la ITBB intră în
vigoare la data adoptării de către Senatul Universităţii. La aceeaşi dată se abrogă
orice alte reglementări contrare.
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