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Art. 1

Prezentul regulament reglementează aspecte legate de acordarea burselor pentru
studenți. Bursele de studiu sau de practică care implică mobilitate (de tip Erasmus+,
Makovecz, etc.) sunt reglementate de Regulamentul de mobilitate studențească.
Sprijinul financiar al Bisericilor fondatoare oferite în cadrul legației (practica de specialitate efectuată de către student în perioada de Crăciun, Paște și Rusalii) este reglementată de Regulamentul de legație.

Art. 2

Atribuirea burselor este supravegheată de Comisia de Atribuire a Burselor. Această
comisie are în componența sa următorii membri: un cadru didactic aparținând grupului de studiu în cauză (reformată, unitariană, evanghelică după caz), directorul
general administrativ, preotul studenților și un reprezentant al studenților.

Art. 3

Atribuțiile Comisiei de Atribuire a Burselor, conform prezentului regulament sunt
următoarele:
1. supravegherea acordării burselor, aprobarea listelor de burse;
2. propunerea normativei în baza căruia se stabilește fondul de bursă;
3. propunerea cuantumului diferitelor tipuri de bursă;
4. propunerea modificării regulamentului de bursă;
5. rezolvarea problemelor legate de acordarea burselor.

Art. 4

Studenților ITP i se pot acorda următoarele tipuri de burse: bursă de performanță,
de merit, de studiu și bursă socială.

Art. 5

Bursele de performanță, de merit și de studiu se acordă studenților de la toate programele universitare în funcție de rezultatele învățării.

Art. 6

Bursele sociale se acordă, la cerere, în funcție de situația materială a familiei studentului.

Art. 7

Bursa de merit, de studiu și bursa socială se acordă studenților pe durata semestrelor
anului universitar (activități didactice, sesiuni de examene, activități practice, examen de licență, absolvire sau disertație) în conformitate cu programul de învățământ
al ITP.

Art. 8

Pot primi bursă de performanță, bursă de merit, bursă de studiu sau bursă socială
numai studenții integraliști în anul universitar anterior și, respectiv, integraliști
după semestrul I al anului universitar.

Art. 9

Punctele de credit obținute la disciplinele facultative se pot lua în considerare la
acordarea burselor. Studenții anului I vor primi bursa de merit sau de studiu, pentru
semestrul I, pe baza mediei de admitere.

Art. 10 Studenții ITP pot beneficia de burse private, fără a le afecta dreptul de a primi categoriile de burse de la ITP, cu excepția cumulării a mai multor burse sociale.
Art. 11

Numărul burselor de performanță, de merit, de studiu și al celor sociale ce se pot
acorda într-un semestru, se stabilește de către Consiliul Facultății, în limita fondului
alocat.
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Art. 12 Bursele de performanță, de merit, de studiu și sociale acordate studenților pot fi retrase temporar sau definitiv de către Consiliul Facultății pentru abateri de la normele
disciplinare ITP.
Art. 13 Studenții care obțin rezultate bune au dreptul la bursă de studiu pe baza mediilor
semestriale obținute.
Art. 14 Sursele financiare pentru burse de studiu, de merit, de performanță, sau bursele sociale sunt diverse. Ele pot fi asigurate de către Bisericile Fondatoare, sau de către
alte entități din țară sau din străinătate.
Art. 15 Bursele destinate specific grupurilor de studenți aparținătoare unei biserici vor fi
distribuite numai către grupurile respective în limita fondurilor disponibile.
Art. 16 Studenții care beneficiază de bursa de performanță pot primi cumulativ și bursa socială dacă îndeplinesc condițiile obținerii acesteia.
Art. 17 Prezentul Regulament a fost revizuit și aprobat de către Senatul ITP în cadrul ședinței din data de 09.03.2021.
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