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REGULAMENTUL 

privind acordarea burselor pentru studenţi 
 
 

Art. 1. Fondul de burse al Institutului Teologic Adventist se împarte în mod 

echitabil în fiecare an de studiu la fiecare din cele patru specializări: Teologie pastorală. 

Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză, Pedagogia învăţământului primar 

şi preşcolar, Asistenţă socială. 

Art. 2. În cadrul specializărilor bursele se repartizează pe ani de studii la fiecare 

student cu media cea mai mare obţinută în anul pentru care se acordă bursa. 

Art. 3. Bursele de merit se acordă studenţilor integralişti, de la cursurile de zi, in 

condiţii de competiţie privind performanţele şcolare în cadrul aceluiaşi profil. 

Art. 4. În semestrul I al anului universitar în curs pot primii bursă de merit studenţii 

fiecărui an de studiu care au obţinut cea mai mare medie în anul universitar precedent.  

Art. 5. În situaţia în care există doi sau mai mulţi studenţi cu aceeaşi medie 

generală fiecare va beneficia de bursă de merit. 

Art. 6. Bursa de merit nu este condiţionată de veniturile medii anuale ale membrilor 

familie studentului. 

Art. 7. Cuantumul bursei de merit este stabilit de către Senatul Institutului Teologic 

Adventist la începutul fiecărui an universitar şi este comunicat studenţilor. 

Art. 8. Stabilirea mediei generale obţinute se face prin adunarea notelor obţinute la 

fiecare obiect de studiu şi împărţirea la numărul obiectelor de studiu. Media anuală este 

calculată de către serviciul secretariat şi este comunicat în scris serviciului financiar 

administrativ. 

Art. 9. Bursele de merit sunt atribuite studenţilor cu rezultate deosebite la 

învăţătură pe durata anului universitar (cursuri, sesiuni de examene, activităţi practice, 

examene de licenţă sau de absolvire) în conformitate cu planurile de învăţământ, cu 

excepţia vacanţelor. 

Art. 10. Nu se acordă bursă de merit sau de studii studenţilor din anul trei şi  

patru, care se găsesc în condiţii de continuare a studiilor. 

Art. 11. Studenţii care urmează concomitent două specializări pot beneficia de 

bursă de merit numai la una din cele două specializări cu condiţia ca numărul total al anilor 

în care beneficiază de burse să nu depăşească numărul anilor de studii prevăzut ca durată de 

şcolarizare la specializarea de la care urmează să beneficieze de bursă. 
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Absolvenţii cu diplomă de licenţă care urmează o a doua specializare sau studenţii 

reînmatriculaţi pot beneficia de burse cu condiţia ca numărul anilor în care au beneficiat de 

bursă să nu depăşească numărul anilor de studiu prevăzut ca durată de şcolarizare la 

specializarea de la care urmează să beneficieze de bursă. 

Art. 12. Bursele de merit se revizuiesc la sfârşitul fiecărui  an universitar.  

Criteriul de acordare a burselor se va face după rezultate profesionale astfel: 

(a) Studenţii cu cea mai mare medie generală din fiecare an de studiu la fiecare 

specializare. Media generală nu poate fi însă mai mică de opt. 

(b) Prezenţa de 80% - 100% la cursuri şi seminarii precum şi la cursurile facultative 

la care studenţii sau înscris în mod benevol. 

(c) Studenţii au promovat examenele la disciplinele facultative la care sau înscris. 

Art. 13. Fiecare   student  al   Institutului   Teologic   Adventist  beneficiază  de 

subvenţie din partea Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea. Această subvenţie este 

repartizată în mod egal indiferent de situaţia materială a studentului, anul de studii sau 

specializare. 

Art. 14. Institutul Teologic Adventist oferă burse de ajutor social, care pot fi  

acordate şi ocazional în urma propunerii comitetului pedagogic al şcolii: 

(a) Indiferent daca studentul beneficiază de altă categorie de bursă. 

(b) Bursă de ajutor social ocazional de maternitate, care se acordă studentei sau 

studentului a cărui soţie nu realizează alte venituri decât bursele şi constă într-o bursă de 

lehuzie şi o bursă pentru procurarea îmbrăcămintei pentru copilul nou-născut. 

(c) Bursa de ajutor social ocazional în caz de deces se poate acorda pentru decesul 

unui membru al familiei studentului (soţ, soţie, copil) sau în caz de deces al studentului 

necăsătorit sau căsătorit, cu soţie/soţ care nu realizează venituri. Suma care se atribuie în caz 

de deces este egală cu cuantumul anual al bursei de merit din Institutul Teologic Adventist. 

Art. 15. Prezentul regulament a fost discutat şi aprobat în şedinţa Senatului din 

18.01.2012. 
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