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REGULAMENT
PRIVIND ACORDAREA BURSELOR
ŞI A ALTOR FORME DE SPRIJIN MATERIAL
ŞI FACILITĂŢI PENTRU STUDENŢI
LA UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREŞTI
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Prezentul Regulament a fost elaborat în baza Legii Educaţiei Naţionale nr.
1/2011, a Cartei Universităţii Hyperion din Bucureşti şi a Regulamentului privind activitatea
profesională a studenţilor.
Art. 2. Stabilirea criteriilor specifice de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin
material pentru studenţii Universităţii Hyperion din Bucureşti se face prin reglementări interne,
aprobate de Senat şi Consiliul de Administraţie.
Art. 3. Pentru studenţii de la cursurile de zi se acordă burse de merit, în funcţie de
rezultatele obţinute la învăţătură şi/sau în cercetarea ştiinţifică.
Art. 4. În raport de situaţia materială personală, a părinţilor sau a susţinătorilor legali,
studenţii pot beneficia, la cerere, de alte forme de sprijin material (scutiri de taxe parţial sau
integral, alte ajutoare etc.).
Art. 5. Bursele se acordă indiferent de vârstă, sex, etnie, religie sau apartenenţă politică
a studentului.
Art. 6. Fondurile pentru alocarea burselor se stabilesc prin buget, de către Consiliul de
Administraţie şi Senatul universităţii, pentru fiecare an universitar.
Comisia de burse pe universitate răspunde de modul în care se repartizează bursele pe
facultăţi şi respectarea criteriilor de acordare a acestora.
Capitolul II
BURSELE DE MERIT
Art. 7. Pentru studenţii meritoşi – care promovează anul de studii cu media generală
cel puţin 9,00 (sau la unele programe de studii stabilite de Senatul universitar şi Consiliul de
Administraţie) se pot acorda cu aprobarea Consiliilor facultăţilor şi a rectoratului, începând cu
anul al doilea de studii, burse de merit, pe baza rezultatelor la învăţătură obţinute în anul
precedent, în ordinea mediilor şi în limita numărului de burse aprobate pentru fiecare facultate.
Pentru aceasta, cei îndreptăţiţi adresează Comisiei de burse şi Consiliilor facultăţilor cererea
corespunzătoare, vizată de decanat şi supusă aprobării Senatului, Consiliului de Administraţie
şi Rectorului.
Art. 8. Pot primi bursă de merit numai studenţii de la cursurile de zi care şi-au
îndeplinit integral activitatea prevăzută în Planul de învăţământ şi care au promovat toate
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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 Administraţie şi
Senatul Universităţii ale Universităţii Hyperion din Bucureşti.
Art. 10. Bursele de merit se acordă, indiferent de venit, studenţilor care îndeplinesc
condiţiile 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 Universităţii Hyperion din
Bucureşti.
Art. 11. Media minimă corespunzătoare bursei de merit este condiţionată de fondurile
alocate de Senat şi Consiliul de Administraţie al Universităţii în limita bugetului aprobat
pentru acordarea burselor.
Art. 12. În cazul în care doi sau mai mulţi studenţi obţin aceeaşi medie, se acordă bursă
tuturor studenţilor cu aceeaşi medie.
Art. 13. Studenţii exmatriculaţi din motive disciplinare nu beneficiază de burse pentru
anul în care sunt reînmatriculaţi.
Art. 14. Studenţii care urmează concomitent două specializări din cadrul Universităţii
Hyperion din Bucureşti şi îndeplinesc, la ambele, condiţia de medie pot beneficia de bursă
numai pentru una dintre specializări.
Art. 15. Studenţii transferaţi de la alte universităţi, cei transferaţi de la învăţământul la
distanţă sau de la frecvenţă redusă la învăţământul de zi, pot primi burse începând cu semestrul
următor datei de promovare a verificărilor, colocviilor şi examenelor de diferenţă stabilite, dacă
îndeplinesc condiţiile de acordare a burselor.
Art. 16. Studenţii bursieri ai altor universităţi care frecventează concomitent şi cursurile
de zi ale unei facultăţi din cadrul Universităţii Hyperion din Bucureşti şi îndeplinesc condiţiile
prezentului Regulament pot beneficia de bursă şi la Universitatea Hyperion din Bucureşti.

Capitolul III
ALTE FORME DE AJUTOR MATERIAL
SAU FACILITĂŢI ACORDATE STUDENŢILOR
Art. 17. Pentru studenţii merituoşi de la cursurile de zi care provin din case de copii sau
din plasament familial, care sunt orfani de ambii părinţi sau care în timpul studiilor sunt puşi în
situaţii materiale dificile, se acordă burse de studiu sau ajutoare materiale care constau din
scutirea totală sau parţială a taxei, în limita locurilor şi posibilităţilor materiale ale Universităţii
Hyperion din Bucureşti, cu aprobarea Consiliului de Administraţie.
Beneficiază de aceste burse şi ajutoare studenţii de la toate formele de învăţământ, pe
baza cererii înaintate decanului facultăţii, la care se anexează acte doveditoare în acest sens.
Art. 18. Pentru studenţii cu handicap fizic major, cu probleme grave de sănătate se
acordă, la propunerea decanilor, scutiri totale sau parţiale de taxe sau alte ajutoare materiale, pe
baza cererilor însoţite de acte doveditoare.
Pentru toate categoriile de studenţi strâmtoraţi sau cu dificultăţi materiale nu se percep
penalizări de întârziere a plăţii ratelor.
Art. 19. Universitatea Hyperion din Bucureşti acordă studenţilor următoarele reduceri
de taxă anuală de şcolarizare:
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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 studenţii din aceeaşi familie
(soţ-soţie, părinţi-copii, fraţi-surori) pe bază de documente justificative;
c) reducerea cu 25% a taxei pentru studenţii din anul I care au obţinut media generală
10,00 la examenul de bacalaureat;
d) reducerea cu 30% a taxelor anuale pentru studenţii anului I care sunt absolvenţi ai
Liceului Teoretic Hyperion din Bucureşti;
e) gratuitate, în ultimul an de şcolaritate, pentru laureaţii olimpiadelor universitare sau
festivaluri cultural-artistice internaţionale şi naţionale;
f) reducerea totală sau parţială a taxelor anuale pentru copiii şi personalul angajat cu
contract de muncă nedeterminat în cadrul Universităţii Hyperion din Bucureşti.
g) scutirea de taxă în anul I pentru studenţii specializărilor la care se înscrie un număr
redus de studenţi.
Art. 20. Reducerile nu se cumulează, studentul beneficiind de reducerea cea mai
avantajoasă.
Art. 21. Studenţii de la cursurile de ZI, ID şi FR pot primit burse pe bază de contract
din partea agenţilor economici sau de la alte instituţii şi credite de studiu acordate de bănci.
Modalitatea de încheiere a contractelor între studenţi şi agenţii economici, precum şi condiţiile
de acordare a burselor aferente contractelor şi creditelor de studiu acordate de bănci, se
stabilesc între cele două părţi – studenţii şi agenţii economici sau bănci. Răspunderea pentru
îndeplinirea condiţiilor contractuale revin fiecărui student care a încheiat un asemenea contract.
Art. 22. Bursele de merit şi bursele de studiu pot fi retrase temporar sau definitiv de
către Consiliul facultăţilor pentru abateri grave de la normele disciplinei universitare, pe baza
criteriilor stabilite de fiecare facultate. Studenţii pot contesta, în scris, hotărârea de suspendare a
bursei, în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii Consiliului facultăţii. Contestaţiile
depuse se rezolvă de către Comisia de burse a facultăţii, în termen de 15 zile de la depunerea
acestora şi se confirmă de Rectorul Universităţii.
Capitolul IV
MODUL DE ATRIBUIRE A BURSELOR
Art. 23. În scopul desfăşurării procedurii de acordare a burselor, a altor forme de
ajutoare materiale şi a reducerilor de taxă se constituie, la nivelul universităţii şi al facultăţilor,
comisii de atribuire a burselor în următoarea structură:
a. Comisia de la nivelul universităţii:
Rectorul sau un alt reprezentant al acestuia – preşedinte;
Secretarul-şef al universităţii – membru;
Contabilul şef – membru;
Doi studenţi membri ai Senatului, desemnaţi de studenţii care fac parte din Senat.
b. Comisia de la nivelul facultăţii:
Decanul facultăţii – preşedinte;
Secretarul-şef al facultăţii – membru;
Un student membru al Consiliului facultăţii, desemnat de studenţii care fac parte
din Consiliul facultăţii.
Art. 24. În scopul obţinerii burselor de merit şi a burselor de studii, decanatele vor
înainta centralizat (tabel) cu deciziile Consiliilor facultăţilor cu propunerile acestora, la
rectoratul Universităţii, în termen de 15 zile de la începerea anului universitar.
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Art. 25. Secretarul-şef al universităţii supune aprobării Consiliului de Administraţie
propunerile consiliilor facultăţilor şi ale Comisiei de la nivelul universităţii şi transmite
facultăţilor hotărârea adoptată.
Art. 26. 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 facultăţilor, se transmit
Comisiei de la nivelul Universităţii, care le analizează şi le supune spre aprobare Consiliului de
Administraţie.
Art. 27. 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 Administraţie.
Art. 28. Contestaţiile privind neacordarea burselor sau scutirilor şi reducerilor de taxă
se
depun,
individual,
la
Secretariatul
General
al
Universităţii,
în termen de 5 zile de la afişarea listelor respective şi se analizează de
către Consiliului de Administraţie, urmând a se comunica decizia luată în termen de 15 zile.
Art. 29. Prezentul Regulament a fost revizuit şi aprobat de Senatul Universităţii
Hyperion din Bucureşti, în şedinţa din data de 16.02.2017.
Preşedinte al Universităţii Hyperion
din Bucureşti
Prof.univ.dr. Ion SPÂNULESCU

Preşedinte al Senatului,
Prof.univ.dr. Anca GHEORGHIU
RECTOR

Prof.univ.dr. Sever Irin SPÂNULESCU
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