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REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA BURSELOR DE
PERFORMANŢĂ SPORTIVĂ PENTRU STUDENŢI - CICLURILE DE
STUDII LICENŢĂ ŞI MASTERAT -

Lista actelor normative care fundamentează Regulamentul privind acordarea burselor pentru
studenţi - ciclurile de studii licenţă şi masterat înmatriculaţi la cursurile cu frecvenţă la Universitatea
„Valahia” din Târgovişte (UVT):
• Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011;
•
•
•

Legea nr. 235 / 2010;
Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 235/ 2010;
H.G. nr. 769 / 2005;

•
•
•

Norme metodologice de aplicare a H.G. nr. 769 / 2005;
H.G. nr. 558 / 1998
Contractul instituţional al UVT încheiat cu MECTS;

•
•
•

Legea nr. 263/ 2010;
Legea nr. 441/2001;
Legea nr.287/2009.
Art. 1. (1) Universitatea „Valahia” din Târgovişte (denumită în continuare UVT) acordă, în

condiţiile legii, burse de performanţă sportivă din alocaţii bugetare şi venituri proprii (extrabugetare) ale
Universităţii.
(2) Bursele de performanţă sportivă se acordă la cererea studenţilor, sub semnătură proprie.
Cererile se depun la secretariatul facultăţii în termenul stabilit.
Art. 2. (1) Beneficiarii burselor acordate de UVT, potrivit prezentului Regulament, numiţi în
continuare „studenţi”, sunt studenţii UVT, cetăţeni români şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii
Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, la
învăţământul universitar nivel licenţă şi master, cursuri de zi, şcolarizaţi în regim bugetat şi cu taxă, care
au obţinut rezultate deosebite în activităţi sportive.
(2) Nu pot constitui criterii de acordare a burselor: vârsta, sexul, religia, rasa, apartenenţa
politică a studentului sau a familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii legal constituite ori cu activitate
conform legislaţiei române, numărul de ani petrecuţi în alte instituţii de învăţământ, studiile efectuate în
străinătate precum şi accesul la burse obţinute din alte surse.

Art. 3. (1) Condiţia de obţinere a unei burse de performanţă sportivă acordată de către UVT,
este ca studentul să fie integralist. Studentul integralist este studentul care a obţinut, în anul precedent
semestrului pentru care solicită bursă, 60 de credite la disciplinele obligatorii şi opţionale, potrivit
curriculei prevăzute în contractul de studiu.
(2) Cuantumul burselor de performanţă este de 700 lei.
(3) Bursa de performanţă se atribuie pe durata a 12 luni consecutive, începând cu anul II de
studiu. Bursierii din ultimul an de studiu primesc bursă până la susţinerea licenţei/ disertaţiei.
Art.4. (1) Bursele de performanţă sportivă se atribuie prin concurs organizat de universitate.
(2) Condiţiile şi criteriile de acordare a bursei de performanţă sportivă sunt următoarele:
1) îndeplinirea integrală a obligaţiilor prevăzute în planul de învăţământ (60 credite/anul
universitar precedent);
2) obţinerea de premii la concursuri/manifestări internaţionale/naţionale în perioada în care au
statutul de student UVT.
(3) Evaluarea activităţii sportive se va realiza în baza punctajului obţinut, după cum urmează:
Punctaj
Categorii de manifestări
punctate
Jocuri Olimpice
Locul I
200
Locul II
180
Locul III
160
Locul IV
140
Locurile V-VIII
100
Participare
50
Punctaj
Categorii de manifestări
punctate
Campionate Mondiale
Locul I
150
Locul II
130
Locul III
110
Locul IV
90
Locurile V-VIII
60
Participare
40
Punctaj
Categorii de manifestări
punctate
Campionate Europene
Locul I
100
Locul II
80
Locul III
70
Locul IV
60
Locurile V-VIII
50

Categorii de manifestări
punctate
Participare

Punctaj
30

Punctaj
Categorii de manifestări
punctate
Campionate Naţionale/Sporturi Individuale
Locul I
80
Locul II
70
Locul III
60
Locul IV
50
Locurile V-VIII
40
Participare
20
Punctaj
Categorii de manifestări
punctate
Campionate Naţionale/Sporturi pe Echipe/Divizia A/B/Alte
divizii
Locul I
80/70/40
Locul II
70/60/35
Locul III
60/50/30
Locul IV
50/40/25
Locurile V-VIII
40/30/20
Participare
10
Punctaj
Categorii de manifestări
punctate
Campionate Naţionale Universitare
Locul I
70
Locul II
60
Locul III
50
Locul IV
40
Locurile V-VIII
30
Participare
10
(4) Component al loturilor naţionale – 50 pct.
(5) Component al loturilor Clubului Sportiv Universitar „Valahia” – Târgovişte – 40 pct.
(6) Bursele de performanţă sportivă se acordă studenţilor care au realizat un punctaj minim de
100 de puncte un urma participării la diferite concursuri/manifestări internaţionale/naţionale pe
parcursul activităţii universitare.
(7)

Dosarul de candidatură, întocmit de studenţii care solicită bursă de performanţă

sportivă, cuprinde următoarele documente:
a) curriculum vitae;

b) copii după documentele care atestă rezultatele obţinute la concursurile sau manifestările
sportive la care a participat;
c) recomandarea cadrului didactic sub îndrumarea căruia s-a desfăşurat activitatea sportivă.
(6) În cazul punctajelor egale, departajarea studenţilor se va face pe baza următoarelor
criterii, luate în considerare în ordinea următoare:
1) media pe anul precedent;
2) numărul de premii obţinute la concursurile/manifestările internaţionale/naţionale (în ordinea
din tabelul de mai sus);
3) nota obţinută la materia cu cele mai multe credite;
4) dacă egalitatea persistă, se va lua în considerare nota la următoarea disciplină cotată cu cele
mai multe credite. Acest criteriu se va aplica în continuare, până la realizarea departajării. În
situaţia în care există mai multe discipline cu acelaşi număr de credite, se vor lua în considerare
toate aceste materii.
Art. 5. Comisia de analiză, evaluare a dosarelor şi atribuire a burselor de performanţă
sportivă are următoarele responsabilităţi:
1) respectarea calendarului de atribuire a burselor, stabilit la nivel de Universitate;
2) analizarea documentelor din dosarele depuse;
3) întocmirea listelor cu bursieri în limita fondurilor alocate;
4) redactarea procesului-verbal privind analiza, evaluarea şi atribuirea burselor şi semnarea
acestuia de către toţi membrii comisiei;
5) analizarea şi rezolvarea contestaţiilor;
6) transmiterea listei finale de burse către DGA.
Art. 6. Prezentarea unor documente false, în scopul obţinerii burselor, atrage restituirea
burselor încasate necuvenit, răspunderea penală şi, implicit, exmatricularea studentului.
Art. 7. (1) Regulamentul este valabil pe perioadă nedeterminată, atâta timp cât nu survin
modificări aprobate de către Senatul UVT.
(2) Orice modificare a prezentului Regulament intră în vigoare cel mai devreme începând cu
anul universitar ulterior datei aprobării de către Senatul UVT a modificării.
Art. 8. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării sale de către Senatul UVT şi este
aplicabil începând cu semestrul I al anului universitar 2012/2013, când orice dispoziţii contrare se
abrogă.

