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I. BURSA DE PERFORMANȚĂ 
- Conform art.8 din Regulamentul privind acordarea burselor, aprobarea burselor de performanță este 

de competența comisiei de acordare a burselor de la nivelul universității la propunerea comisiilor de 
atribuire a burselor de la nivelul facultăților, pe baza criteriilor prezentate în Anexa 2 din Regulamentul 
de burse. 

- Dosarele pentru bursa de performanță vor fi depuse până la data de 21 octombrie a.c. la secretariatul 
facultății; 

- în data de 21 octombrie a.c. dosarele vor fi evaluate de comisia de atribuire a burselor de la nivelul 
facultății conform criteriilor din Anexa 2 la Regulamentul de burse; 

- în data de 24 octombrie a.c., dosarele evaluate vor fi trimise la secretariatul Prorectoratului, camera 
430. 

 
 

II. BURSA PENTRU ACTIVITATEA STUDENȚEASCĂ DE VOLUNTARIAT 
- Dosarele pentru acordarea burselor de voluntariat se depun la secretariatul facultății și vor fi transmise 

la Prorectorat (camera 430), la propunerea Decanului, conform art. 17, alin.3 din Regulamentul de 
burse al UCV. 

- Dosarele se vor transmite la Prorectorat pana la data de 21 octombrie a.c., 
 

- Bursa pentru activitatea studențească de voluntariat este o bursă specială acordată de Universitatea 
din Craiova din venituri proprii și alte surse legal constituite:  

- Bursa pentru activitatea studențească de voluntariat este acordată susţinerii studenţilor cu rezultate 
deosebite în activitatea de voluntariat, organizatorică și în activitățile suport ale instituției (Forumul 
Carierei, Studenții noștri pot mai mult, Zilele porților deschise, proiecte EDUCOL, etc.).  
Calendarul și tipul activităților se propun de către Conventia Organizatiilor Studențesti din 
Universitatea din Craiova si se aproba de Consiliul de Admistrație.  

- Bursa pentru activitatea studentească de voluntariat se poate acorda studenţilor care, într-o formă 
organizată, se implică şi realizează performanţă în proiecte aprobate de Consiliul de Administraţie, 
precum:  
a) promovarea imaginii universităţii prin competenţele şi abilităţile pe care studentul le-a dovedit în 
cadrul activităţilor de internship sau alte activităţi productive - aplicative realizate sub auspiciile 
Universităţii din Craiova;  
b) editarea şi redactarea unor reviste, broşuri, produse software, produse multimedia care au avut ca 
rezultat promovarea cu succes a universităţii;  

c) optimizarea activităţilor administrative desfăşurate în căminele studenţeşti, cantinele sau alte 
compartimente ale universităţii;  

d) implicare în organizarea unor manifestări ale universitații etc.  
- Bursele pentru activitatea studentească de voluntariat se pot acorda lunar, pe o perioadă aprobată de 

către Consiliul de Administraţie.  
- Analiza, aprobarea şi acordarea acestor burse se face de către Comisia Centrală de acordare a 

burselor pe universitate, la propunerea decanilor, în cuantum şi durată stabilite şi aprobate de 
Consiliului de Administraţie, în limita fondului existent la nivel de universitate şi alocat acestor tipuri de 
burse - burse speciale;  

- Această bursă poate fi cumulată doar cu bursă din altă categorie, acordată din venituri de la bugetul 
de stat.  


