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Anexa 32

REGULAMENT DE ACORDARE A BURSELOR ŞI A ALTOR FORME DE SPRIJIN
MATERIAL PENTRU STUDENŢII ACADEMIEI COMERCIALE SATU MARE
I.

MISIUNE

Pentru motivarea studentilor spre performante deosebite, stimularea
competitiei, sprijinirea studentilor fara venituri si care provin din familii cu
situatie materiala dificila, atragerea absolventilor cu performante deosebite in
pregatirea preuniversitara, motivarea personalului propriu, Academia Comerciala
Satu Mare va acorda burse si alte forme de sprijin material.
II. BURSE
Academia Comerciala din Satu Mare acorda burse sub forma scutirii
de plata taxei semestriale de studiu.
a) Studentii orfani care provin de la casele de copii;
b) Studentii care au participat la olimpiade internationale;
c) Absolventii de liceu - sefi de promotie; .
d) Absolventii de liceu, promotia anului curent, care îndeplinesc cumulativ
următoarele:
- promovează integralist semestrul I, al primului an universitar
- au o frecventă la cursuri si seminarii, pe durata fiecărui semestru, de 80%.
Dacă realizează absente, în limita a maxim 20% îsi vor mentine bursa, dar vor plăti o
penalizare pentru fiecare absentă în conformitate cu Decizia Senatului. Dacă se depăseste
limita de 20%, sau nu este integralist, se va retrage bursa, iar studentul va achita
contravaloarea taxei de studiu aferentă perioadei în care a obtinut bursa.
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- respectă normele de disciplină si etică universitară în conformitate cu
regulamentele proprii ale Academiei Comerciale din Satu Mare.
e) După sesiunea de iarnă, bursele se vor redistribui, în functie de mediile
obtinute si de fondul disponibil, pentru toti studentii integralisti, înscrisi la
prima facultate, care au obtinut minim media 8 la sesiunea de iarnă.

III. ALTE FORME DE SPRIJIN MATERIAL
A. Scutiri taxa inscriere:
Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere – studii
de licenţă următoarele categorii de candidaţi:
 orfanii de ambii părinţi;
 cei aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial;
 cei ai căror părinţi sunt angajaţi ai Academiei Comerciale din Satu Mare;
 cei care au părinţi cadre didactice (în conformitate cu Legea Educaţiei
Naţionale, art. 277 ).
Beneficiază de aceste drepturi candidaţii cu vârsta până în 25 de ani.

B. Reesalonarea taxelor scolare:
a) studenti ce provin din familii cu venit mediu sub 200 lei/pers;
b) handicapati;
c) pensionari cu grad de invaliditate
IV. ALTE CLAUZE
a) Un student poate beneficia într-un semestru de o singură categorie de Formele
de sprijin material
b) Formele de sprijin material se acordă la cerere, în condițiile Regulamentului
de acordare a burselor.
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c) Cuantumul fondului de burse și al altor

forme de sprijin material se

stabilește în funcție de veniturile realizate din taxele de studiu, aferente studenților
anului I. Acesta poate fi modificat prin decizia Senatului Academiei Comerciale.
V. DISPOZIŢII FINALE
Prezentul Regulament intră în vigoare după aprobarea sa de către Academia
Comercială din Satu Mare.
Aprobat în şedinţa Senatului Universității Academia Comercială din Satu Mare din
07.07.2011
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