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Regulament de acordare a burselor și sponsorizărilor în cadrul  

Institutului Teologic Creștin după Evanghelie „Timotheus”  

din Bucureşti 
 

 

În vederea promovării învăţământului superior creştin după Evanghelie, al stimulării 

studenţilor iubitori de carte şi a sprijinirii studenţilor cu situaţie financiară mai precară, 

Institutul Teologic Creștin după Evanghelie „Timotheus” din Bucureşti (ITT) a hotărât să 

înfiinţeze un sistem de burse şi subvenții prin care să întâmpine, pe cât posibil, situaţiile 

amintite mai sus.  

Pentru ca acest sistem să fie funcţional a fost elaborat prezentul regulament. 

 

Art. 1 
a) Toate bursele sau alte forme de sprijin material se acordă în limita fondurilor disponibile ale 

ITT.  

b) ITT îşi rezervă dreptul de a suspenda sistemul de burse sau subvenții atunci când este 

cazul. 

c) ITT îşi rezervă dreptul să suspende orice sprijin financiar studenţilor care nu se 

încadrează în  modul de viaţă biblic şi de spiritualitate creștină.  

d) ITT îşi rezervă dreptul să găsească metode specifice de departajare în vederea acordării 

sprijinului financiar atunci când suma necesară pentru cei care se încadrează în prezentul 

regulament este mai mare decât resursele financiare ale ITT. 

 

Art. 2 

ITT acordă, în condițiile legii, anual, următoarele categorii de burse şi subvenţii: 

a) burse de merit, câte una pentru cei mai merituoși studenți din anii de studii II, III şi IV; 

b) trei burse se acordă anual primilor trei studenţi admişi în anul I de studii universitare de 

licenţă, cu media cea mai mare la examenul de admitere; 

c) alte forme de sprijin material, subvenții pentru cazare, masă etc. 

 

Art. 3   

a) Bursele de merit acordate anual la nivelul de studii universitare de licență și master, se 

acordă studenţilor de la forma de învăţământ cu frecvenţă (IF), care nu beneficiază de 

scutire de prezență, şi au rolul de a stimula obţinerea de performanţe la învăţătură şi de a 

ridica nivelul intelectual şi spiritual al studenţilor.  

b) Bursele de merit se acordă studenţilor numai pe durata unui semestru universitar. În cazul 

în care studentul care beneficiază de bursă nu îndeplineşte condiţiile de la art. 3, lit. e, la 

sfârşitul unui semestru, acesta va pierde bursa în favoarea studentului care îndeplineşte 

condiţiile amintite, începând cu semestrul imediat următor.   

c) Valoarea acestor burse este egală cu valoarea taxei şcolare stabilite pentru anul în care se 

acordă bursa. 

d) 3 burse se acordă anual primilor trei studenţi admişi în anul I de studii universitare de 

licenţă, cu media cea mai mare la examenul de admitere. După prima sesiune de 

examene, acestea se vor redistribui studenţilor care au obţinut cea mai mare medie 

ponderată în urma acumulării tuturor celor 30 de credite aferente disciplinelor obligatorii 

şi opţionale din cadrul semestrului. De asemenea, studentul trebuie: 

- să dovedească un caracter creştin moral, printr-un comportament exemplar în campusul 

ITT şi în afara acestuia; 

- să dovedească preocupare pentru formarea sa ca slujitor, în practica pastorală în care 

este implicat de către ITT. 
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e) Pentru a beneficia de bursă de merit (acordată pentru anii de studii II, III şi IV) studentul 

trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

- să fie integralist (fără nici o restanţă la examene); 

- media generală ponderată la încheierea semestrului sau a anului universitar, respectiv 30 

septembrie, să fie minim 9,00. Media generală care se ia în calcul la acordarea bursei de 

merit este media ponderată a notelor obținute la disciplinele obligatorii și la cele 

opţionale, promovate în timpul şcolarităţii, fără a se lua în calcul notele de la examenele 

de mărire de notă; 

- să dovedească un caracter creştin moral, printr-un comportament exemplar în campusul 

ITT şi în afara acestuia; 

- să dovedească preocupare pentru formarea sa ca slujitor. 

f) Orice examen nepromovat compromite obţinerea sau continuarea primirii bursei. 

g) Comportamentul lipsit de seriozitate sau moralitate al unui student, în campus, la cursuri 

sau în alte situaţii care pot fi cunoscute şi confirmate, atrage după sine anularea bursei. 

h) În cazul în care există mai mulţi studenţi în acelaşi an care îndeplinesc condiţiile de 

primire a bursei, aceasta va fi acordată studentului care are media generală ponderată cea 

mai mare. 

  

Art. 4  

Studenţii bursieri sunt nominalizaţi la începutul fiecărui an universitar, în urma 

rezultatelor obținute la examenul de admitere, respectiv, la fiecare început de semestru, după 

mediile raportate de secretariatul ITT. Desemnarea beneficiarilor de bursă de merit se va face 

de către Senatul universitar. 

 

Art. 5  
a) Deoarece ITT este o instituție de învățământ superior particulară confesională, cu caracter 

vocațional, subvențiile sau orice fel de sprijin material și financiar au rolul să facă posibil 

accesul la învăţământul superior şi a celor cu situaţii financiare precare.  

b) De asemenea, au rolul să încurajeze la studiu mai mulți membri din aceeaşi familie 

precum şi a copiilor cadrelor universitare sau a personalului auxiliar din ITT. 

  

Art. 6  

Valoarea subvenției se calculează în funcţie de nevoile financiare ale studenţilor care o 

solicită şi nu va depăşi suma necesară acoperirii cheltuielilor de cazare și/sau masă și/sau taxa 

şcolară. Subvențiile pot fi parţiale sau totale și se acordă următoarelor categorii de studenţi: 

a) Celor ce pot dovedi că provin din familii sărace sau destrămate;  

b) Studenţilor aflați în situații speciale. Aceste situații vor fi analizate de o comisie, în urma 

cererii depuse de student; 

c) Studenţilor din aceeaşi familie, care studiază simultan în ITT, vor plăti taxele şcolare 

după cum urmează: 100% din valoarea taxelor pentru primul student; 75% din valoarea 

taxelor pentru al doilea; 50% din valoarea taxelor pentru al treilea student; 

d) Studenţii care sunt copii ai cadrelor didactice ale ITT beneficiază de scutire totală la taxa 

şcolară; 

e) Studenţii care sunt copii ai personalului auxiliar al ITT au reducere de 50% din valoarea 

taxei şcolare. 

 

Art. 7   

Pentru a primi o subvenție studentul trebuie: 

a) să depună o cerere scrisă decanului; 

b) să completeze Fişa biografică pentru acordarea subvenţiei (vezi Anexa 1). 
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Art. 8 

De asemenea, studentul trebuie să atașeze cererii și fișei din Anexa 1 următoarele 

documente: 

a) adeverinţe de salarizare ale membrilor familiei (ale părinţilor sau, dacă este cazul, ale 

fraţilor necăsătoriţi); 

b) cupoanele de pensie ale părinţilor (sau alte documente ce dovedesc primirea vreunei 

forme de ajutor social); 

c) declaraţie pe proprie răspundere a venitului real pe membru de familie. 

 

Art. 9 

a) În contul subvenției totale sau parțiale acordate de ITT, studentul trebuie să presteze, 

săptămânal, diverse activităţi sociale în campus, fără a fi remunerat. Numărul de ore pe 

care trebuie să le presteze un student este stabilit de către Senatul universitar, în funcţie 

de valoarea subvenţiei acordate.  

b) Şeful de cămin, pentru activitatea depusă în plan administrativ, beneficiază de o 

subvenţie care acoperă taxa pentru cazare şi masă, valabilă pentru un an de studii 

universitare.  

 

Art. 10  

Studentul este descalificat de la primirea unei subvenții în cazul în care: 

a) Se dovedesc declaraţii false în completarea Fişei sale biografice; 

b) Primeşte concomitent subvenții din două sau mai multe locuri şi nu anunţă aceasta 

decanului. 

 

Art. 11  

Pierderea dreptului de a beneficia de bursa de merit/subvenţie poate avea loc numai 

după evaluarea în Senatul universitar a motivelor pentru care bursa/subvenţia este retrasă. 

 

Regulamentul este valabil pe perioadă nedeterminată, atâta timp cât nu survin 

modificări aprobate de către Senatul ITT. 

Acest regulament a fost aprobat în urma şedinţei Senatului ITT din data de 23 mai 2017. 

Prezentul Regulament se aplică începând cu anul universitar 2017-2018. 

 

  

  

Aprobat Senat, 

Președinte Senat  

Lect. univ. dr. Pavel CHIRIȚESCU 

23.05.2017 

 

Avizat Rector, 

Conf. univ. dr. Ieremia RUSU 
18.05.2017 

 

Verificat Decan, 

Lect. univ. dr. Teodor DOBRIN 
16.05.2017 

 

Întocmit Comisie, 

Director Departament Teologie 

Lect. univ. dr. Gheorghe DRAGOMAN 

10.05.2017 

 

 

 



 

 

 

ANEXA 1 

 

         -FOTO- 

FIŞA BIOGRAFICĂ 
a studentului 

 

 

Numele şi prenumele___________________________________________________ 

Anul de studii_________Data naşterii________________Adresa: loc.__________________ 

Str._______________________nr.________bl._______sc._______etj.________ap._______ 

Jud./Sector__________________Membru în Biserica________________________________ 

Din localitatea_______________________  

Fac parte dintr-o familie de credincioşi________________formată din___________membri. 

În familie suntem _____fraţi şi _____surori, având vârste între_________şi___________ ani. 

Dintre aceştia sunt la şcoală_______lucrează_______şi sunt căsătoriţi___________________ 

Nu sunt căsătorit / Sunt căsătorit cu_____________________________şi avem un număr 

de____________copii. 

Venitul total al familiei este de ______________________constând din salariu/pensie/şomaj/ 

Ajutor social obţinut de_______________________________________________ 

Locuim într-o locuinţă particulară/chirie/de stat şi cheltuelile de întreţinere/impozite/alte taxe  

obligatorii, sunt de_______________________/ luna / an. 

Descrierea situaţiei familiale: 

-Experienţa întoarcerii mele la Dumnezeu. 

-Chemarea Domnului pentru slujirea creștină. 

 

 

 

Semnătura ____________________ 

 


